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`ெபண்’	என்றாேல	சில	(பல?)	ஆண்க க் 	அலட்சியம்.	ஆனால்,	ெபண்கைள
எப்ப 	ேவண் மானா ம்	நடத்தலாம்	என்ற	ெமத்தனமான	ேபாக் ைடயவர்கைள
எல்லா	ெபண்க ேம	ெபா த் ப்	ேபாவதில்ைல.	ெவ 	சிலர்	எதிர்க்க ம்
ணிகிறார்கள்.	வாய்ப்ேபச்சால்	அல்ல,	அமரிக்ைகயான	தம்	நடத்ைதயால்.

இத்தைகய	ெபண்கேள	இத்ெதா ப்பின்	 தல்	ஐந் 	கைதக க் 	நாயகியராக
விளங் கின்றனர்.
	
இவர்க டன்,	ைகயில்	எ மில்லாமேலேய	 ழம்ேபா ம்	டான்ஸ்	 ச்சர்,
`இயற்ைக	ெபண்ைண	வஞ்சிக்கவில்ைல,	இ 	காலத் க் ப்	 றம்பான	விதி’
என் 	ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்ட	பழக்கெமான்ைற	மாற்றத்	 ணி ம்	ெபண்	(`நா ம்
ேகாயி ம்’)	ஆகிேயா ம்	வலம்	வ கிறார்கள்.
	
நன்றி டன்,
	
நிர்மலா	ராகவன்
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“ஏய்!	எங்ேக	 றப்படேற?	சாப்பிட்ட	தட்ைடக்	க வக் ட	 யலிேயா
மகாராணிக் ?”	அவசரமாக	ேவைலக் க்	கிளம்பிக்ெகாண் ந்த	அஞ்சனா
பைதத் ப்ேபாய்,	 ரல்	ேகட்ட	திைசைய	ேநாக்கித்	தி ம்பினாள்.	வச
ெதாடர்ந்த :	“இந்த	திமி 	ெபா க்க	 யாமதாேன	விரட் 	விட் ட் ட்டான்
அந்த	மகா பாவன்!”
	
`யா ம்	என்ைன	விரட்டேல.	ெபா க்க	 யாம,	நாேனதான்	விலகி	வந் ட்ேடன்!’
என் 	பதில்	ெசால்லிப்	பயனிைல.	அப்பா	ேப ம்	ரகம்.	ேகட் ம்	ரகமில்ைல.
	
காைல	எட்டைர	மணிக் ேமல்	மார்க்ெகட் க் ப்	ேபாய்,	 ன்ேயாசைனயின்றி
அப்பா	வாங்கிவந்த	கீைரைய	ஆய்ந் ,		வாைழப் வின்	ஒவ்ெவா 	இதழின்
ந வி ம்	இ ந்த	`தி டைன’	கிள்ளி	எறிந் விட் ,	ந க்கி,	ேவகைவத் 	..
அப்பப்பா!	சைமத் 	 ப்பதற் ள்	ேபா ம்	ேபா ெமன்றாகி	விட்ட 	அவ க் .
	
இனி,	பஸ்பி த் ப்	ேபாக	ேவண் ம்.	அவள்	ேவைல	பார்க் ம்	வீ ேயா
கைடக்க ேக	ஏதாவெதா 	சாப்பாட் க்கைடயில்	மத்தியான	உணைவப்
பார்த் க்ெகாள்ளலாம்	என்றால்,	அதற் 	ஒ 	மணிவைர	காத்தி க்க	ேவண் ம்.
அேதா ,	அங் 	தண்டம்	அ ம்	கா க் 	வீட் ல்	 ன் 	நாட்கள்	சாப்பிடலாம்.
	
ேபான	வாரேம	 தலாளி	கண் ப்பாகச்	ெசால்லிவிட்டார்,	“ஒனக்ெகன்னம்மா,
சரியா	எ தக் டத்	ெதரியேல.	இந்த	ேவைலக் 	ஒன்ைனவிட்டா	ேவற		ஆளா
கிைடக்கா ?”	என் 	இைரந் விட் ,		“ஏேதா,	ஒங்கப்பா	ெராம்ப	ேகட்டதாலதான்
ஒன்ைன	ேவைலக் 	எ த்ேதன்!”	என் ,	தன 	பேராபகார	சிந்தைனைய ம்
சமயம்	பார்த் ப்	பைறசாற்றிக்ெகாண்டார்.
	
இப்ேபா 	சாப்பிட்ட	தட்ைடக்	க ம்	ேநரத்ைதயாவ 	மிச்சப்ப த்தலாம்	என்
பார்த்தால்,	அதற் ம்	வழியில்ைலேய!
	
ெச ப்ைபக்	கழற்றிவிட் ,	 டைவத்	தைலப்ைப	இ த்திச்	ெச கிக்ெகாண்
சைமயலைறக் ள்	 ைழந்தாள்.	 வ டன்	ஒட் யப ,	பயேம	உ வாக	நின்றி ந்த
நித்யா	தாவி	அவள 	இ ப்ைபக்	கட் க்ெகாண்டாள்.
	
“வி !	ஏற்ெகனேவ	ேலட்டாயி ச் ன் 	நான்	கவைலப்பட் க்கிட் 	இ க்ேகன்.
இவ	ஒ த்தி!”	 ரட் த்தனமாக	மகளின்		ைககைள	விலக்கியேபா ,	தா ம்
அவைளப்ேபாலேவ	அப்பாவின்	ெபரிய	 ரைலக்	ேகட் 	பயந் ,	அவைரத்	தன்



வாழ்விலி ந்ேத	விலக்க	 யற்சிப்ப ேபால்	அம்மாவின்	 ழங்காலில்	 கத்ைதப்
பதித் ெகாண்ட 	நிைனவில்	எ ந்த .
	
அப்ேபாெதல்லாம்	அம்மா	தன்	 ைக	ஆ ரமாகத்	தடவிேயா,	ேவ 	எந்த
வழியிேலா	ஏன்	தன்	பரிைவக்	காட் யதில்ைல?
	
பன்னிரண் 	வயதானேபா ,	பள்ளிப்	பரீட்ைசயில்	 ைறவான	மதிப்ெபண்கள்
வாங்கிய	மாெப ம்	 ற்றத் க்காக,	 த்த	ேபாைதயில்	என்ன	ெசய்கிேறாம்
என்ேற	 ரியா ,	அவள்	 கத்தில்	கத்தியில்	அவர்	கீறி,	ரத்த ம்	வ ய
ஆரம்பித்தேபா ,		ஓ ப்ேபாய்	அத்ைதையக்	கட் க்ெகாண்டாள்	--	ெபண் க் ப்
ெபண்	ஆதரவாக	இ க்கமாட்டாளா	என்ற	நப்பாைசயில்.
	
“ஒங்க	மாமா ம்	ஒங்கப்பன்மாதிரி	 ன்ேகாபிதான்!	நான்	வாங்காத	அ யா,
ஒைதயா!	நாப்ப 	வ சமில்ல	பட் க்ேகன்!”	என் 	ெப ைம	ேபசியவள்,	“இப்பேவ
பழகினா,	நீ	கட் க்கப்ேபாறவன்	என்ன	ெசஞ்சா ம்	தாங்கிக்க	 மில்ல!”	என்
வரட் த்	தத் வம்	ேவ 	ேபசினாள்.
	
அதன்பின்னர்	ஓர்	ஆசிரிைய	,	` ட்டாள்!	வீட் ப்பாடத்தில்	இவ்வள 	தப்பா?	நீங்க
எல்லாம்	ஏன்	ப க்க	வர்றீங்க?’	என் 	திட் யேபா ,	அவமானேமா,	வ த்தேமா
எழவில்ைல.	வீட் ல்	அப்பா	ெகா த்த	தண்டைனகளால்	தான்தான்	எவ்வள
திடமாக	இ க்கிேறாம்	என்ற	அற்ப	ெப ைம ட	உண்டாயிற் .
	
`ஒ க்கம்’	என்ற	ெபயரில்	தாராளமாக	தண்டைனகள்	வழங்கிய	தம்
தந்ைதமார்கைளப்பற்றி	சகமாணவிகள்	ேப ைகயில்,	`நாம்	மட் ம்	தனியாக
இல்ைல!’	என் 	ஆ தலாக	இ ந்த .	இ ப் 	ெபல்டா ம்,	 ைடக்	காம்பா ம்
அ ப்பார்களாேம!	ஐேயா!
அவர்களிடமி ந் 	மிக ம்	வித்தியாசப்பட் ந்த	சாந்தினிைய	ஏக்கத் டன்
பார்க்கத்தான்	 ந்த 	அப்ெபண்களால்.
	
ஆனால்,	அப்ெபண்ைணத்	தங்களிடமி ந் 	விலக்கிைவத் ,	அவைளப்பற்றி
மட்டமாகப்	ேபசிய	பிற	ெபண்க டன்	ேசர	அஞ்சனாவால்	 யவில்ைல.	அன்
தமிழ்	வ ப்பில்	 ச்சர்	ெசால்லவில்ைல,	`நாம்	எந்தப்	பிறவியிேலா	ெசய்த	பாவ
ண்ணியங்க க்கான	பலைன	இந்த	ஜன்மத்தில்	அ பவிக்கிேறாம்,”	என் ?
	
பள்ளி	 ந்த ம்,	அவ ைடய	ேதாைளப்பற்றி	அைணத் ,	இன் கத் டன்
ேபசியப 	கா க் 	அைழத் ப்ேபா ம்	தந்ைதையப்	ெபற்றி க்க	சாந்தினி
ன்பிறவியில்	என்ன	ெசய்தி ப்பாேளா!

	
`நான்	நன்றாகப்	ப த்தால்,	அப்பா ம்	இப்ப 	அன்பாக	அைணப்பாேரா?’	என்ற



ஆைச டன்,	உைழத் ப்	ப த்தாள்.	ஆனால்,	பரீட்ைச	எ த	ேபனாைவக்	ைகயில்
எ த்தேபா ,	`அப்பா	கத்தியால	 கத்ைதக்	கிழிப்பாரா,	எரி ம்	சிகெரட்டால
உட்கா ம்	இடத்தில்	 	ைவப்பாரா,	இல்ேல,	சாப்பா ,	தண்ணி	இல்லாம	இரண்
நாள்	 ம்பில	ேபாட் 	அைடச் வாரா?’	என் 	 ன் 	ெபற்றி ந்த	தண்டைனகள்
ஒவ்ெவான்றாக	 ழன்ெறழ,	 ைளைய	ஏேதா	அைடத்த 	ேபாலி ந்த .	ப த்த
எ ம்	ஞாபகம்	வரவில்ைல.
	
ெபண்ணாய்	பிறந் 	ெதாைலத் விட்ட	அஞ்சனாைவ	பதினா 	வய வைர
வளர்த்தேத	ெபரிய	காரியம்	என்ப ேபால்,	அவைளத்	தி மணம்	ெசய் ெகா க்க
அவசரப்பட்டார்	அப்பா.
	
தான்	பார்த்த	மாப்பிள்ைள	 தா ,	ேபாைதப்பித்தன்	என் 	நிச்சயதார்த்தம்
ஆ ன்னேர	சந்ேதகமறத்	ெதரிந்தபின்ன ம்,	“ப ப் ம்	வரேல	இந்தக்
க ைதக் !	இந்தக்	காலத்தில	எவன்தான்	ேயாக்கியன்?	சின்ன	வய !	அ ம்
ஆம்பைள!	ெகாஞ்சம்	 ன்ேனபின்ேனதான்	இ ப்பான்!”	என் 	அ த் ச்
ெசால்லிவிட்டார்.
	
ழப்பத் டன்	மணவைறயில்	அமர்ந்த	அஞ்சனா	ஆ மாதங்க க் ள்ேளேய

தாய்வீ 	தி ம்பினாள்,	கண்ணீ ம்,	வயிற் க்க மாக.	கணவன்	என்ன
ெகா ைம	ெசய்தா ம்	ெபா த் ப்ேபானவள்,	அவன்	தன 	பழக்கங்க க்காக
வட் 	 தைலகளிடம்	கடன்	வாங்கி,	அதற் 	ஈடாக	அவைளப்	ேபாகச்
ெசான்னேபா ,	அதற் 	உடன்பட	 யவில்ைல.
	
“கண் ப்பா	அந்த	வீட் க் 	தி ம்பிப்	ேபாகமாட்ேடன்.	வற் த்தினீங்கன்னா,
விஷம்	 ச் ேவன்!”		அவள்	வாழ்க்ைகயில்	 ணிந் 	ேபசிய	ஒேர	வசனம்.
	
“இ 	ஒ 	மண் !	சாமர்த்தியம்	இ ந்தா,	கட் னவைன	நல்லவிதமா	மாத்தியில்ல
இ க்க ம்!”		என் 	ஓயாமல்	அப்பா	ஏசியேபா ,	ெவறித்த	பார்ைவ டன்
நிற்கத்தான்	அவளால்	 ந்த .
	
ெவறித்த	பார்ைவ டன்	பஸ்	நி த்தத்தில்	நின்றி ந்த	அஞ்சனா,	“ேஹய்!	நீ
அஞ்சனாதாேன?”	என்ற	 ரல்	ேகட் 	தி க்கிட் 	நிமிர்ந்தாள்.
	
ேராட்டான்	வீரா	காரில்	 ைரவர்	சீட் ல்	உட்கார்ந்தி ந்தாள்	அப்ெபண்.	அப்பாவின்
ேதாழைம ம்,	அன் ம்	ஒ ங்ேக	கிைடக்கப்ெபற்ற	அதிர்ஷ்டசாலி!
	
கெமல்லாம்	சிரிப்பாய்,	“ஏறிக்க,	அஞ்சனா.	எங்ேக	ேபாக ம்?”		என் 	அவள்

அைழத்தேபா ,	அவள்	ெபயர் ட	ஞாபகம்	இல்ைலேய	என்ற	சி 	அவமானம்
கிளர்ந்த 	அஞ்சனா க் ள்.



	
பார்த் ப்	பதிைனந் 	வ டங்கள்	ஆகியி க்கா ?	ஒன்றாய்	ப த்த	அந்த
ேதாழிைய	பிற 	சந்திக்கேவயில்ைல.	அப்ேபா ட	அவ டன்	ெந ங்கிப்
பழகினதாக	நிைனவில்ைல.	இ ந்தா ம்,	இன் கம்	காட் கிறாள்!
	
யா ேம	இ வைர	தன்ைனப்	பார்த் 	இப்ப ப்	 ரிப்பைடந்ததில்ைல	என்ற	சி
எண்ணம்	கசப்பாக	எ ந்த .
	
“நான்	எங்கப்பா	கம்பனியிேலேய	ேவைலயா	இ க்ேகன்.	நீ?”	அவ ைடய
கலகலப் ,	பரி ,	அஞ்சனாவிற் ள்	தைடப்பட் ந்த	எைதேயா	திறந் விட்ட .
	
னிந்த	தைல	நிமிரா ,	ைககைளப்	பிைசந்தப ,	தன்	வாழ்க்ைக	என்ற

அவலத்ைத	ெசால்லி	 த்தாள்.
சில	நிமிடங்கள்	அங் 	கனத்த	ெமௗனம்.	ெத வில்	பிற	கார்கள்	விைர ம்
சத்தேமா,	ெபா ைம ன்றிய	காேராட் களின்	ஹார்ன்	ஒலிேயா	இ வ க் ம்
ேகட்கவில்ைல.
அதிர்ச்சியிலி ந் 	சற்ேற	வி பட் ,	“ெகட்டவன் 	ெதரிஞ் ம்,	ஒன்ைன
அவ க் க்	கட் ெவச்சாங்களா!”	தன்ைனத்தாேன	ேகட் க்ெகாள்வ ேபால
ேபசினாள்	ேதாழி.	 கத்தி ள்ள	தைசகைளெயல்லாம்	 க்கினாள்.	பிற ,	“ஒ
ழந்ைதயா?”	என் 	விசாரித்தாள்.

	
“ஆமா.	அ 	வயத்திேல	இ க்கிறப்ேபாேவ	தி ம்பி	வந் ட்ேடேன!”
	
“இன்ெனா 	ெபண்ணா?”
	
“என்ன	ேகக்கேற?	ஒண் தான்!”
	
“இல்ேல,	ஒங்கப்பா	வாயிேல	ேபாட் 	ெமல்ல	இன்ெனா 	ெபண்ணான்
ேகட்ேடன்!”
	
சட்ெடன	அதிர்ந்தாள்	அஞ்சனா.	அன் 	காைல	மகள்	நின்றி ந்த	நிைல	நிைன
வந்த .
	
ன்ெபல்லாம்	எ 	ேயாசிக்க ம்	தயங்கி,	அைத	அப்பா	ஏற்பாரா,

வாய்வார்த்ைதயாகத்	திட் வாரா,	இல்ைல	அ ப்பாரா	என் 	பயந்த	 பாவம்
தன் ைறயாக	ஆட்டங்கண்ட .

	
அப்பா	வன் ைறையப்	பிரேயாகித்தேபாெதல்லாம்,	`என்ேமல்	தப்
இ ப்பதால்தாேன	இப்ப ெயல்லாம்	ெசய்கிறார்!’	என் 	பழிைய	நம்	ேமேலேய



ேபாட் க்ெகாண்ேடாேம!	கணவன்	ெகா ைமப்ப த்தியைதத்	தாங்க யா
பிரிந் 	வந்ததற் ,	`மண் ,’	`தண்டச்ேசா ’	என் 	தனக் 	பட்டப்ெபயர்கள்!
	
இப்ேபா தான்	அஞ்சனாவிற் 	இன்ெனான் ம்	 ரிந்த .	அச ,	ைபத்தியம்
என்ெறல்லாம்	அவர்	வர்ணித்த	அம்மா	அப்ப 	ஒன் மில்ைல,	அைதச்	ெசால்லிச்
ெசால்லிேய	அவைள	நம்ப	ைவத் விட்டார்!
	
அ தான்	அம்மா	சில	வ டங்களாகேவ	ஒ மாதிரி	ஆகிவிட்டாளா!	 ளிப்பேதா,
தைலசீவிக்ெகாள்வேதா	கிைடயா .	அவ்வள 	ஏன்,	ேசாற்ைறப்	பிைசந் ைவத் ,
பல	 ைற	நிைன ப த்தினாேலெயாழிய	சாப்பிடக் டத்	ேதான்றாேத!
	
காலம்	மாறிவிட்ட 	என்கிறார்கேள!	ேர ேயா	மட் ம்	இ ந்த	இடத்தில்	 .வி ம்,
கணினி ம்	வந்ததால்	அம்மாேபான்ற	ெபண்க க் 	என்ன	ஆயிற் ?
	
நைட,	மாட் 	வண் 	என்றி ந்த 	மாறி,	இப்ேபா 	அவ்வளவாக	வசதி
இல்லாதவர்கள் ட	விமானப்பயணமாம்.	அதனால்	காலம்	மாறிவிட்டெதன்
அர்த்தமா?
	
வாழ்க்ைக	 ைறயில்	எவ்வளேவா	மாற்றங்கள்	வந்தா ம்,	சில	நியதிகள்	ஏன்
மாறவில்ைல?
	
யார்	மாற்ற	விடவில்ைல?
	
கணவன்	எப்ப 	இ ந்தா ம்,	மைனவி	ெபா த் ப்ேபாக	ேவண் மாம்.
இல்லாவிட்டால்,	அவ ைடய	மகள்	அல்ல 	தங்ைககளின்	வாழ்க்ைக
ளிர்க்காமேலேய	பாழாகிவி மாம்.	இப்ப ெயல்லாம்	ெசால்லிச்	ெசால்லிேய

ெபண்கைள	அ ைமத்தனமான	வாழ்க்ைகக் ப்	பழக்கிவிட்டார்கள்!	பாவம்,
அம்மா!	தனக்காக	எப்ப ப்பட்ட	நரக	வாழ்க்ைகையப்	ெபா த் ப்ேபாயி க்கிறாள்!
	
ேவைலக் ப்	ேபாகப்	பி க்கா ,	மீண் ம்	வீட் க்ேக	தி ம்பியேபா ,
அஞ்சனாவின்	மனம்	ெதளிவாக	இ ந்த .
	
வழக்கம்ேபால்	அம்மாைவக்	 ப் றப்ேபாட் ,	 ைக	ஈரத் ணியால்
ைடத் விட்டேபா ,	ஏேதா	கட ள்	சிைலக் 	அபிேஷகம்	ெசய்வ ேபால	ஓர்

உன்னதமான	உணர் 	எழ,	சிலிர்த்த .
	
அம்மா	ேப வேத	அ ர்வம்.	அன் 	ஏேதா	ேபச	 யன்றாள்.	“அஞ் !	நீ..	தனியா..
ேபாயி ,”	என் 	 ழறினாள்.
	



மகளின்	ைக	ஒ 	கணம்	ெசயலிழந்த .	சி 	வயதில்	தான்	அப்பா க் ப்	பயந் ,
ஓ ப்ேபாய்	கட் க்ெகாண்டேபாெதல்லாம்	தி ம்ப ம்	அைணக்காதவள்!	இன்ேறா,
வார்த்ைதகளாேலேய	உதவிக்கரம்	நீட் கிறாள்!
	
சி 	மகிழ் ேட	உண்ைம	 ரிந்த .	அம்மா	அவ க் 	ஆதரவாக
நடந் ெகாள்ளாத 	அன் 	இல்லாததால்	அல்ல.	ஆற்றில்
ழ்கிக்ெகாண் ப்பவனால்	எப்ப 	இன்ெனா வைனக்	ைகத் க்கி	விட ம்?

	
“நான்	ேபாயிட்டா,	ஒங்கைள	யா ம்மா	பாப்பாங்க?”	என் 	ெகாஞ்சலாகச்
ெசான்னேபா ,	அஞ்சனாவால்	 ன்னைகக்கக் ட	 ந்த .	பாட	ேவண் ம்ேபால
இ ந்த .
	
அன்றிர 	 ரா ம்	அம்மாவின்	உயிரற்ற	உடலின்	பக்கத்திேலேய	அமர்ந்தி ந்தாள்
அஞ்சனா.	அ ைக	வரவில்ைல.
	
அம்மாவின்	ெநற்றியில்..	அ 	என்ன	 ைடப் ?
	
இன் மா	பயம்?
	
வீங்கியி ந்த	அந்த	நரம்ைப	ஒ 	விரலால்	அ ந்தத்	தடவியப ,	`இனிேமலாவ
நிம்மதியா	இ ங்கம்மா.	இப்ேபா	ஒங்கைள	யா ம்,	எ ம்	பண்ண	 யா ,’
என் 	ெசான்னைதேய	தி ம்பத்	தி ம்பச்	ெசான்னாள்,	ஏேதா	பிரார்த்தைன
ெசய்வ ேபால.
	
அம்மா க் 	அவள்	 ரல்	எட் யி க்க	ேவண் ம்.	அைர	மணி	ேநரத்தில்
அம்மாவின்	மனம்	சீரான ேபால	 கத்தின்	இ க்கம்	 ைறய,	அந்த	இடத்தில்
அமா ஷ்யமான	கைள.
	
அஞ்சனா க் 	ஒன் 	 ரிந்த .	 ண்ைடத்	திறந் விட்டா ம்,	ெவளிேய	பறக்க
அஞ் ம்	பறைவையப்ேபால்	இ ப்ப 	மடத்தனம்.	சந்தர்ப்பம்	கிைடக் ம்ேபா
பறந் விட	ேவண் ம்.
	
“ ட்ைட	கட் ட் 	எங்ேக	பறந் க்கிட் க்ேக?	எவேனாட	ஓடப்ேபாறதா
உத்ேதசம்?”	வார்த்ைதயிேலேய	விஷத்ைதக்	கக்கிய	அப்பாைவ	நிமிர்ந் 	பார்த்தாள்
அஞ்சனா.	அவ ைடய	 ம்	சமயத் க்ேகற்ப	நிமிர்ந்த .
	
அதன்	எதிர்விைள ேபால,	அப்பாவின்	உடல்	பின்ேனாக்கிப்ேபாயிற் .	 ச்ைச
பலமாக	இ த் க்ெகாண்ட 	அவ க் ம்	ேகட்ட .
	



இந்த	மனிதைர	எதிர்ப்ப 	இவ்வள 	எளி 	என் 	 தலிேலேய	ெதரியாமல்
ேபாய்விட்டேத!	“ஒ த்தர்	வீட் ேல	தங்கற	ேவைல!”
	
“நீ	ப ச் க்	கிழிச்ச	லட்சணத் க் 	பின்ேன	ஆபீசர்	உத்திேயாகமா	 ப்பாங்க?”
என் 	எக்காளமிட்டவர்,	“அந்த	வீட் ல	எத்தைன	ஆம்பைளங்க?”	என்
ெதாடர்ந்தேபா ,	 தன் ைறயாக	அஞ்சனா க் 	அப்பாவின்	மேனாநிைலயில்
சந்ேதகம்	உண்டாயிற் .	இந்த	அப்பாதான்	அம்மாைவ	`ைபத்தியம்’	என் 	வாய்க்
வாய்	கரித் க்	ெகாட் னாரா!
	
`ஒ 	வயசான	அம்மா	மட் ம்தான்.	அவங்க க் 	ம ந் ,	மாத்திைர	 த்
ைணயா	இ க்க!	மத்த	ேவைலங்க க் 	ஆளி க் !’	என் 	ெசால்லவந்தைத

அடக்கிக்ெகாண்டாள்.	அந்தக்	ேகள்விக் 	மதிப் க்	ெகா த் 	பதிலளித்தால்,
அ 	தனக் த்தான்	அவமானம்.
	
“நீபாட் ேல	எங்ேகேயா	தனியா	ேபாய்,	எப்ப ேயா	ெசா சா	இ ப்ேப!	இங்ேக	நான்
ஒ த்தன்	தனியா	இ ந் 	கஷ்டப்பட மா?”	உணர்ச்சிப்ெப க்கில்,	இ வைர
அறியாத	பயத்தில்,	அப்பாவின்	 ரல்	கீச்ெசன் 	ஒலித்த .
	
`ஒங்க க் 	யாைரயாவ 	பாத் க்	கத்த ம்.	அவ்வள தாேன!	கண்ணா
ன்னால	நின் 	கத் ங்க!’	என் 	பதில 	ெகா க்கத்	ேதான்றியைத	கசப் டன்

வி ங்கிவிட் ,	அவைர	ஒ 	தடைவ	உற் ப்பார்த்தாள்.
ேம ம்	தாமதிக்காமல்,	விைறத் ப்ேபாய்	நின்றி ந்த	மகைள	ஒ 	ைகயால்
அைணத்தப 	ெவளிேய	நடந்தாள்.
	
இப்ப த்தாேன	அந்த	ேதாழியின்	அப்பா	அவைள	ஆதரவாக	அைழத் ப்ேபாவார்!
அவள்	ெபயர் ட	--	கமலினிேயா,	விேனாதினிேயா!	ஏேதா	ஒ 	`னி’.
	
அவைளப்ேபாலேவ	நித்யா ம்	ஒ 	நாள்	ெபரிய	ப ப் ப்	ப த் ,	ெபரிய
உத்திேயாகத்தில்	அமர்ந் ,	ெபரிய	காரில்	தன்ைன	எல்லா	இடங்க க் ம்
அைழத் ப்ேபாவாள்!
	
ெத வில்	நடக்ைகயிேலேய,	வாய்விட் ச்	சிரித்த	தாைய	எ ம்	விளங்கா
பார்த்தாள்	சி மி.	அவ க் ம்	சிரிப் 	வந்த .
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.	���������
	
	
"பின்னிட் ங்க!"
	
"ஒங்களாேலேய	இன்ெனா 	தடைவ	இவ்வள 	அ ைமயா	பாட	 மாங்கற
சந்ேதகம்தான்!"		ேமைடையவிட் 	இறங்கிய	காமவர்த்தனியின்	ைகைய
இ க்காத	 ைறயாகப்		பி த் க்	 க்கினார்கள்	பல ம்.	அந்த	ரசிகர்களின்
கத்திலி ந்த	பரவசம்	அவைள ம்	ெதாற்றிக்ெகாண்ட .

	
"ேபா ம்.	ேபாைத	தைலக்ேகறிடப்ேபா ".	யா ம்	கவனிக்காத	நிைலயில்
பக்கத்தில்	நின்றி ந்த			கணவன்	அ க் ரலில்	சீறினான்.	"வீ ன் 	ஒண்
இ க்கிற 	ெநனப்பி க்கா,	இல்லியா?"		
	
அவள்	த மாறிப்ேபானாள்.	அவன்	ேபசிய 	யார்	காதிலாவ
வி ந்தி க்கப்ேபாகிறேத	என்ற	பைதப் 	உண்டாயிற் .	அங்கி ந் 	எங்காவ
ஓ விட	ேவண் ம்ேபால	உத்ேவகம்	எழ,	"பாத் ம்	எங்க	இ க் ?"	என் 	ேகட்
ைவத்தாள்.
	
உள்ேள	இ ட்டாக	இ ந்த .
	
"இேதா	ஸ்விட்ச்!"	என்ற 	ஒ 	 ரல்.	ஆண்	 ரல்.
	
பகீெரன்ற 	அப்பாடகிக் .	"தாங்க்ஸ்"	என்றப 	ைகையச்	 வற்றின்	ேமல்	நீட்ட,
அவ ைடய	கரத்ைதப்	பற்றிய 	அந்த	ஆணின்	வ வான	ைக.	அக்ைகைய
	உதறிவிட் 	ெவளிேய	ஓ னாள்.
	
"ேபாகலாங்க,"	என் 	படபடத்த	மைனவிைய	அதிசயமாகப்	பார்த்தான்	கணவன்.
"சீக்கிரமா	வந் ட்ேட!"	என்றான்	ேபாகிற	வழியில.
	
அப்ேபா தான்	அவள்	அந்தத்	தவ 	ெசய்தாள்:	"அைத	ஏன்	ேகக்கறீங்க!"	என்
அப்பாவித்தனமாக	ஆரம்பித் ,	எவேனா	அந்த	இ ட்டைறயில்	தன்	ைகையப்
பி த்த	பயங்கர	அ பவத்ைதப்	படபடப் டன்	விவரித்தாள்.	தன 	கசப்பான
அ பவத்ைத	அவன்	எப்ப 	எதிர்ெகாள்வான்	என் 	அவள்	ேயாசிக்கவில்ைல.
	ஆனால்,	கண் ப்பாக	பழிைய	அவள்ேமேலேய	தி ப் வான்	என் மட் ம்	அவள்
நிைனத் ம்	பார்க்கவில்ைல.
	



"அவன்ேமல	என்ன 	தப் ?	நா 	ேபர்	பாக்க ம் தாேன	இப்ப ப்	பளபளன்
ெரஸ்	ெசய் க்கிட் ,	ேமைட	ஏறிப்	பாடறீங்க	ஒன்மாதிரி	ெபாம்பைளங்க	எல்லாம்!"

	கணவன 	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைதயி ம்	வன்மம்	ெதாக்கி	நின்ற .	இந்த
அேயாக்கியன்களின்	ேபச்சில்	மயங்கி,	எவைனயாவ 	இ த் க்ெகாண்
ஓ விட்டால்	என்னாவ 	என்ற	இனம் ரியாத	அச்சம்	அவைன	அப்ப ப்
ேபசைவத்த .	அவ ைடய	தங்ைக	இப்ப த்தாேன	கண்டவேனா 	ஓ ப்ேபாய்,

ம்பத் க் 	மாறாத	அவமானத்ைத	உண்டாக்கி	இ ந்தாள்!	அ 	இந்த
ஜன்மத்தில்	மறக்கக் யதா!
	
இவைள	இன்ேறா 	அடக்கி	ைவத் விட	ேவண் ம்	என் 	உ தி
ெசய் ெகாண்டவைனப்ேபால்,	"நீ	ஆைசப்பட்ட	மாதிரிேய,	அதான்	பத்
ஆம்பைளங்க	பல்ைல	இளிச் க்கிட் 	ஒன்	பின்னாேலேய	வந்தாங்கேள!	பின்ேன
எ க் 	என்	 ன்னால	பயந்தவமாதிரி	ந க்கிேற?"	என் 	தாக்கினான்.
ெதாடர்ந் ,		"ஆரம்பத்தில	இப்ப த்தான்	ைகையப்	பி ப்பான்,	அப் றம்,	 டைவத்
தைலப்ைபப்	பி ச் 	இ த் ..	!"	என் 	அ க்கிக்ெகாண்ேட	ேபானான்.
	
அவ க் ப்	பயம்	வந்த 	--	தன்ேமேலேய.
	
ழப்பம்	ஏற்பட்ட 	--	கணவன 	ேபாக்கால்.

	
ஏன்	இவர்	அப்பாமாதிரி	இல்ைல?
	
அவ ைடய	தந்ைதக் ப்	பாட் தான்	உயிர்.	 ப்ப 	ைமல்	 ற் வட்டாரத்தில்	எங்
சங்கீதக்	கச்ேசரி	நடந்தா ம்	தப்பாமல்	ேபாய்க்	ேகட் ,	ரசித் விட் 	வ வார்.
அ கிலி க் ம்	இடங்க க் 	நான் 	வய க்	 ழந்ைதயாக	இ ந்த	மகைள ம்
ேதாள்மீ 	ப க்கைவத் 	'ஆட் க் ட் '	 க்கிப்ேபாவார்.
அதனால்தாேன,	"நா ம்	பாட் 	கத் க்கேறம்பா!"	என் 	அவள்	ெகாஞ்சலாகக்
ேகட்டேபா ,	அவைள	இைசயில்	ஈ ப த்தினார்,	"இன்ெனா த்தர்	வீட் க் ப்
ேபாகப்ேபாற	ெபாண் க் 	எ க் 	பாட் ம்,	 த் ம்?"	என் 	அம்மா
ஆட்ேசபித்தைத ம்	ெபா ட்ப த்தா !
அப்ேபா 	 ழந்ைதத்தனமாக	அம்மாேமல்	ஆத்திரப்பட்ேடாேம,	தன்	ஆைசக்
ட் க்கட்ைட	ேபாடப்பார்க்கிறார்கேள	என் !

	
இவள 	 ற்றச்சாட்ைடக்	கவனமாகக்	ேகட்ட	அம்மா,		"இ க் த்தான்	நான்
அப்பேவ	ெசான்ேனன்!"	என் 	ெநா த்தாள்.	"என்னதான்	இ ந்தா ம்,	தான்
ெதாட் த்	தாலிகட் ன	ெபாண்டாட் ைய	நா 	ஆம்பைளங்க	ெதாட்டா,	
ெசாரைண	இ க்கற	எவன்	 ம்மா	இ ப்பான்?"	என் 	மாப்பிள்ைளக்
வக்காலத் 	வாங்கினாள்.
	



ஏேதா	கீழ்த்தரமான	இச்ைச டன்	ெதாட் ப்	பார்க்கவா	எல்லா ம்
ைக க்கினார்கள்?	அவளால்	அைத	ஏற்க	 யவில்ைல.	ஆனால்,	யா ம்
அறியா ,	அவள்	கரத்ைதப்	பற்ற	இ ளில்	ஒளிந்தி க்கவில்ைல	ஒ 	கயவன்?
ழப்பம்	அதிகரித்த .

	
அப்பாவாவ 	தன்	பக்கம்	ேப வார்	என்ற	நம்பிக்ைக டன்,	ெபண்	அவர்
	 கத்ைதப்	பார்த்தாள்.	அவேரா,		தான்	ஏேதா	தவ 	ெசய் விட்ட	பாவைனயில்
னிந்த	தைலைய	நிமிர்த்தா 	அமர்ந்தி ந்தார்.

	
ெவ ேநரம்	அங் 	கனத்த		ெமௗனம்	நிலவிய .
	
சாப்பிட	ஆரம்பிக்ைகயில்,	ஒ 	கவளம்	ேசாற்ைறக்	ைகயில்	எ த்தவர்,
"இப்ப ெயல்லாம்	கஷ்டப்படற க் ,	பாடாமேலேய	இ க்கலாம்,"	என்றார்	ஆழ்ந்த
வ த்தத் டன்.
	
"ஒனக் ப்	பாட்ேட	கத் க்	 த்தி க்க	ேவண்டாம்!"	என் 	ஒத் ப்	பா னாள்
அம்மா.
	
ெபற்ேறார்	இ வ ம்	ஒ ேசரக்	 றியைத	அப்ப ேய	ஏற்பைதத்	தவிர	ேவ 	வழி
ெதரியவில்ைல	அவ க் .
	
அப்ேபா 	அவ க் ப்	 ரியவில்ைல,	இைச	அவ ைடய	உயிர் ச்சிேலேய
கலந்தி ந்த 	என்ப .
	
பாட் 	கற் க்ெகாள்ள	ஆரம்பித் 	இரண் ,	 ன் 	வ டங்களில்	கீர்த்தைன
பயில	ஆரம்பித்தேபா ,	"உனக் 	நல்ல	எதிர்காலம்	இ க் ம்மா!"	என்
ல்லரித் ப்ேபாய்	ஆசி	 றினார்	அவ ைடய	ஆசிரியர்.
	
அவர்	ெசாற்ப ,		தின ம்	வி யற்காைல	நான் 	மணிக் 	எ ந் ,	 ந்ைதய
நாளிர 	தாமிரக்	 வைளயில்	பி த் 	ைவத்தி ந்த	நீைரக்	 த் 	 ரல்
ெதளிவாக,		ஸ-ரி-க-ம-ப-த-நி-ஸ	என் 	சரளி	வரிைசயில்	ெதாடங்கி,	ஜண்ைட
வரிைச,	அலங்காரம்	 தலான	ஆரம்பப்	பாடங்களில்	இ ப 	நிமிடங்க க் க்
ைறயாமல்	அகார	சாதகம்	பண்ணிவிட் ,	ஆதி	தாளம்	அல்ல 	அட	தாளத்தில்

அைமந்த	ஏதாவ 	ஒ 	வர்ணத்ைத	 ன் 	காலங்களில்	பா 	 ரல்	வளத்ைதப்
ெப க்கிக்ெகாள்ள	என்ன	பா பட் ப்பாள்!
	
அந்த	நிசப்தமான	ேவைளயில்,	தான்	மட் ம்	விழித் க்ெகாண் 	அதிசயமாக
ஏேதேதா	ெசய்வ 	பயமாக	இ க்க,	ஒவ்ெவா 	 ச் 	எ த் 	வி ம்ேபா ம்,
தன்ெனதிரில்	உள்ள	பிள்ைளயா க் 	வாசமி ந்த	மல்லிைக	மலெரான்றிைனச்



சாற் வ ேபால்	கற்பைன	ெசய் ெகாள்ள,	அ ேவ	தியானமாகி,	மனத்திற் ப்
ெப ம்	இதத்ைதக்	ெகா க்கவில்ைல?
	
கச்ேசரி	இ க் ம்	நாட்களில்	ேவ 	விதமான	கட் ப்பா !	இரண் 	நாட்க க்
ன்னேர	ெமௗன	விரதம்தான்,	பா ம்ேபா 	எங்காவ 	ெதாண்ைட	கரகரப்பாக

இ ந் விடப்	ேபாகிறேத	என் .	எண்ைணயில்	ெபாரித்த	எைத ம்	சாப்பிட
மாட்டாள்.	 நீரில்	ஒ 	ெசாட் 	ெநய்ையக்	கலந் 	அ க்க 	 ப்பாள்,	 ரல்
பிசிறில்லாமல்,	இனிைமயாக	இ க்க	ேவண் ெமன் .	தின ம்	இரவில்	 ண்டக்
காய்ச்சிய	பால்	--	ஒ 	ஸ் ன்	ேதன்	கலந் .
	
"கச்ேசரிக் 	ேபாற க் 	 ன்னால,	வயி 	நிரம்ப	சாப்பிடாேத.	நான்	ஒ 	தடைவ
அப்ப ப்ேபாய்,	 ச் ப்பி ச் ப்	பாட	 யாம		திணறிட்ேடன்.	அ ேவ,	வயி
காலியா	இ ந்தா ம்	கஷ்டம்தான்!	 ரேல	எ ம்பா !	க மிள ,	ஜீரகம்,
பனங்கல்கண் 	--	இைதெயல்லாம்	ெபா ச் ப்ேபாட் ,	ெரண் 	ேலாட்டா
ஜலத்ைதக்	காய்ச்சி,	ஃபிளாஸ்கிேல	ேமைடக் 	எ த் ண் 	ேபாக	மறந் டாேத!"

வின்	பற்பல	அறி ைரகைள ம்		ெதய்வ	வாக்காக	ஏற் ,	அப்ப ேய
கைடப்பி த் தான்	இவ்வள 	 ரம்	 ன் க் 	வந்தி க்கிறாள்.	அ ேவ
வாழ்க்ைக	 ைறயாகிவிட் ந்த .	கணவ க் ப்	பி க்கவில்ைல	என்ற	ஒேர
காரணத் க்காக	எல்லாவற்ைற ம்	ெதாைலத் விட் 	நிற்ப 	ெபரிய
ேவதைனயாக	இ ந்த .
'ெவளியில்தாேன	பாடக் டா ?	சாமிக் 	 ன்னால	நா 	பாட் 	பா னா	என்ன!'
என் 	தன்ைனத்தாேன	சமாதானப்ப த்திக்ெகாண் ,	ஒ 	நாள்	சந்தியா
காலத்தில்,	 த் விளக் 	ஏற்றிவிட் ப்	பாடத்	ெதாடங்கினாள்.	ேபாதிய	பயிற்சி
இல்லாததாேலா,	மனம்	ஒ 	நிைலப்படாததாேலா,	 ரல்	ஒத் ைழக்க	ம த்த .
'பாடப்	பாட	ராகம்,	 ட	 ட	ேராகம்!'	என் 	 ம்மாவா	ெசால்லி
ைவத்தி க்கிறார்கள்!	 க்கமாக	இ ந்த .		
	
இவள்	 ரல்	ேகட்ட ேம	 ைஜ	அைறக் ள்	எட் ப்	பார்த்த	கணவன்
கனேகாபத் டன்,	"ஆரம்பிச் ட் யா?"	என் 	இைரந்தப 			ெவளிநடப்
ெசய்தேபா ,	பயம்	அதிகரித்த .	அவன்	வீ 	தி ம்பாமல்,	அப்ப ேய	எங்காவ
ேபாய்விட்டால்?
	

திப்ெபட் ைய	'கண்டா	 ண்டா'	சாமான்க டன்,	ஸ்ேடார்	அைறயின்	ஒ
ைலயில்	ெகாண் 	ைவத்தாள்.	அ க்க 	கண்ணில்	பட்டால்தாேன	 யரம்!

	
ெசால்லி	ைவத்தாற்ேபால்,	ம நாள்	ஒ வர்	அவைளத்	ேத 	வந்தார்.
	
"எங்க	சபாவிேல	 ம் ர்த்தி	விழா	நடத்தேறாம்மா.	நீங்க	வந் 	தியாகராஜர்,
த் ஸ்வாமி	தீ ிதர்,	சியாமா	சாஸ்திரி	--	இவங்க	பா ன	பாட்ைட	ஒ 		மணி



ேநரம்	பாட ம்.	ஒங்க க் 	நல்ல	சிட்ைச,	பாடாந்திரம்	எல்லாம்	இ க் .	சின்ன
வய 	ேவறயா!	நல்லா	 ச் ப்பி ச் ப்	பாடறீங்க.	ஒங்க	 ரல்		இ க்ேக--
என்னத்ைதச்	ெசால்ற ,	ேபாங்க!	ேபான	ஜன்மத்தில	 வாமிக் த்	ேதன்
அபிேஷகம்	பண்ணி	இ ப்பீங்க!"	அவர்	 கழப்	 கழ,	அவ க் ப்	பயம்	வந்த .
	
கச்ேசரிக் ன்	ஒ வர்.	 ந்த டன்	ஐம்ப 	ேபரா!
	
ஒ 	ெபரிய	 ச்ைச	உள் க்கி த் க்ெகாண் ,	"இப்ேபா	ெசௗகரியப்படா ங்க,"
என் 	அந்த	சமாசாரத் க் 	ஒ 	 	கட் னாள்.
	
ெசௗகரியேமா,	இல்ைலேயா,	பாடேவண் ய	அவசியம்	வந்த .
	
இைசவழி	தான்	ெதய்வங்கைள	ஆராதிப்பைதத்	த த்த	கணவர்மீ
ேகாபங்ெகாண்ேட	அவர்கள்	அவைரத்	தன்னிடமி ந் 	விலக்கி
எ த் க்ெகாண் விட்டார்கள்	என் 	ேதான்றிய 	அவ க் .	அவ ைடய
ெபயைரக் ட	அல்லவா	பழித்தான்!
	
"இ 	என்ன	இப்ப 	ஒ 	ேப 	ெவச்சி க்காங்க	ஒங்க	வீட் ேல?
காமவர்த்தனியாம்	காமவர்த்தனி!"
	
பள்ளிக் டத்தில்	அவள்	ப த்தேபா ,	ேதவி,	மாலா,	மேகஸ்	என் 	எல்லாப்
ெபயர்களி ம்	 ன் ,	நான் ேபர்	இ ந்தார்கள்.	ஆனால்,	இவள்	ெபயர்	மட் ம்
யா ம்	ேகள்விப்படாததாக	இ ந்த .	இப்ேபா 	கணவ ம்	அைதப்பற்றிக்
ேகட்கிறார்!		உற்சாகமாக,	"அ 	ஒ 	ராகத்ேதாட	ேப ங்க!	பந் வராளின் ட
ெசால்வாங்கேள!"	என்றாள்.
	
'காமவர்த்தனி	ராகம்	இ க்ேக,	இ 	ஆயிரத் 	இ 	வ ஷங்க க்
ன்ேனேய	இ ந்தி க் ,	'ராமக்ரிய'ங்கிற	ேபரில.		தாய்	ராகமானதால,	ஏ

ஸ்வரங்க ம்	இதில	இ க் !	கச்ேசரி	ஆரம்பத்தில	பா னா,	கச்ேசரி	கைள
கட் ம்'.	என்ேறா	தந்ைத	தன்னிடம்	 றியைத	அட்சரம்	பிசகா 	கணவரிடம்
ெதரிவித்தாள்.	ஆனால்	அவ ைடய	ெப ைமயில்	பங் ெகாள் ம்	மனநிைலயில்
அவன்	இ க்கவில்ைல.
	
"ஒன்ேனாட	 த்திசாலித்தனத்ைத	எங்கிட்டேய	காட்டறியா!	நீ	காமத்தில
எப்ப ங்கற 	என்	ஒ த்த க் 	மட் ம்	ெதரிஞ்சாப்ேபா ம்,"	என் 	அவன்
விகாரமாகச்	சிரித்தேபா 	அவ க் 	உடெலல்லாம்	பற்றி	எரிவ 	ேபாலி ந்த .
	
பதிைனந் 	வயதாக	இ ந்தேபா ,	"காமம்னா	என்ன	அர்த்தம்பா?"	என்
ேகட்டதற் ,	"காமம்னா	ஆைச.	அ 	எந்த	ஆைசயா	இ ந்தா ம்	சரி.	ஆனா,



	ஆண்-ெபண்	உடல்	கவர்ச்சிக் 	மட் ம் 	பயன்ப த்தி,	அைதக்	ெகட்ட
	வார்த்ைதமாதிரி	ஆக்கிட்டாங்க	இந்தக்	கைத,		கிைத	எல்லாம்	எ தறவங்க!"
என் 	ெசான்னார்.		 ரல்	அ த்ெதாண்ைடயிலி ந் 	வர,	அவர 	 கம்	இ கி
இ ந்த .
அவ க் ம்	ேகாபம்	வந்த 	--	தன் ைடய	அழகான	ெபயைர
அசிங்கப்ப த்தியவர்கள்ேமல்.
	
வாழ்க்ைகேய	அலங்ேகாலமாக	ஆகி	விட்டேபா ம்	விதைவக்ேகாலம்	 ணா ,
எப்ேபா ம்ேபால	அலங்கரித் க்ெகாண் ,	மீண் ம்	கச்ேசரி	ெசய்யப்ேபானாள்
காமவர்த்தனி.		தன்ைன	மறந் 	பா ம்ேபா ,	அந்தந்த	பாடல்களின்	ெபா ளான
ெதய்வங்கேள	தனக் ள்	ஐக்கியமாகிப்	பா வ ேபால்	நிைறவாக	இ ந்த .

மானவைர,	'நான்	ஒங்க	ரசிகன்'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண் 	அ கில்	வந் ,
ெதாட் த்	ெதாட் ப்	ேபசியவர்கைளத்	தவிர்த்தாள்.		
	
"வணக்கங்க!	எனக் 	ஒங்க	பாட் 	ெராம்பப்	பி க் ம்.	அ ம்	இன்னிக்
கரஹரப்ரியாவில	'சக்கனிராஜ'	பா னீங்கேள!	ஆகா!	'ராஜ	பாட்ைட	இ க் ம்ேபா ,

க் ச்	சந்திேல	ேபாவாங்களா?'	--	இ 	பல்லவி.	அ பல்லவியிேல..	'பால்
இ க்ைகயில்,	யாராவ 	ம ைவ	நா ப்	ேபாவாங்களா?'	அப்ப ன் 	தியாகராஜர்
ேகக்கறா .	அற் தங்க!	என்ைனேய	மறந் ட்ேடன்.	விட் ந்தா,	ெரகார்ட்	பண்ணி,
தின ம்	ேகட் 	ரசிச்சி ப்ேபன்!"
	
வழக்கமான	ரசிகர்	 ம்பலில்	அந்த	இைளஞன்	வித்தியாசமாக	இ ந்தான்.	அவள்
வய தான்	இ க் ம்	அவ க் ம்.
	
பக்கத்திலி ப்பவரிடம்,	'இ 	என்ன	ராகம்?'	என் 	விசாரித் த்
ெதரிந் ெகாண் விட் ,	ஒ 	பாட் க் ம்,	இன்ெனான் க் ம்	இைடேய
கிைடத்த	அவகாசத்தில்,	'காம்ேபாதி	என்னமா	இ ந்திச் !'	என்
ன்னாலி ப்பவரிடம்	அளக் ம்	சிலரின்	பிரதிநிதி	இல்ைல	இவன்.	விஷயம்	 ரிந்

ேப கிறான்.
	
அவள்	ஒ வித	 வாரசியத் டன்	அவைனப்	பார்த்தாள்.	"பா வீங்களா?"	என்
விசாரித்தாள்.
	
"அ க்ெகல்லாம்	 த் 	ெவச்சி க்க ங்க.	நான்	ெவ ம்	பாத் ம்
பாடகன்தான்".	அவன்	உண்ைமயான	வ த்தத் டன்	ேப வதாகத்தான்
ேதான்றிய .	"ஒங்கைளமாதிரி	யாராவ 		தாள ம்,	 தி ம்		இைழய,	அர்த்தம்
ரிஞ் ,	பாவத்ேதாட	பா னா	ரசிப்ேபன்!"
	
அ த்த த் 	அவ ைடய	கச்ேசரி	எங் 	நடந்தா ம்,	 ரளி ம்	தப்பாமல்	வந்



ேகட் ,	அக் ேவ ,	ஆணிேவறாகப்	பிரித் 	விமரிசனம்	ெசய்ய	ஆரம்பித்தேபா ,
'இப்ப 	நமக் ப்	பி த்தைத	இன்ெனா வர்	 ரிந் ெகாண் 	ேபசினால்,	மன க்
எவ்வள 	ரம்மியமாக	இ க்கிற !'	என் 	எண்ண	ஆரம்பித்தாள்.
	
'நமக் 	வாய்த்தவர்	ஏன்	இப்ப 	இல்லாமல்	ேபானார்?'	என்ற	ஏக்கம்	காலங்கடந்
எ ந்த .
	
'எத்தைன	நாைளக் ம்மா	நீ	இப்ப 	தனியாேவ	இ ப்ேப?	எங்க க் 	அப் றம்
ஒனக் த்	 ைண	ேவண்டாமா?'	தந்ைத	அ க்க 	அவள்	ம மணம்
ெசய் ெகாள்ளேவண் ய	அவசியத்ைதப்பற்றி	நா க்காகக்	ேகட்ட 	நிைனவில்
எ ந் 	கிளர்ச்சிைய	உண் பண்ணிய ..
	
இந்த	 ரளிையக்	கல்யாணம்	ெசய் ெகாண்டால்	என்ன?	இ வ க் ம்	இைடேய
பாலமாகப்	பாட் 	இ க் ம்,	என்ெறன் ம்.
	
ராகங்களின்	அழைக ம்,	பாடல்களின்	அர்த்தங்கைள ம்,	அைவகைள
இயற்றியவர்களின்	பக்திைய ம்		ஒத்த	மனத்ேதா 	அைசேபாட வ
ெப ம்பாக்கியம்	என் 	ேதான்றிய .	பரவசத் டன்	கண்ைண	 க்ெகாண்டாள்.
ரளியி ைடய	ெபண்ைம	கலந்த	 கச்சாயேலா,	ஆஜா பா வான	ேதாற்றேமா

அதில்	பிரதானமாகத்	ெதரியவில்ைல.
	
அவ ைடய	எண்ணங்கள்	அவன்	மனத்தி ம்	எதிெராலித் 	இ க்கேவண் ம்.
	அ த் வந்த	சந்திப்பில்,		"எனக் 	ஒங்ககிட்ட	பி ச்ச 	ஒங்க	பாட் 	மட் ம்
இல்லீங்க!"	என் 	அவசர	அவசரமாகச்	ெசால்லிவிட் ,
'ேகாபித் க்ெகாண் விட்டாேளா!'	என்ற	பைதப் டன்	அவள்	 கத்ைதப்	பார்த்தான்
ரளி.

	
அவள்	 ச்ைச	இ த் ப்	பி த் க்ெகாண்டாள்.
	
"ஒங்க	 ரல்,	சங்கீத	ஞானம்,	அடக்கம்,	பக்தி	எல்லாேம	பி ச்சி க் .
ஒங்கைளமாதிரி	ஒ 	ெபாண் தான்	என்ேனாட	மைனவியா	வர ம் 	எனக்
ஆைச!"	என்றான்.
	
"என்ைன	மாதிரியா,	இல்ேல	நாேனவா?"	என் 	ேகட்டாள்	காமவர்த்தனி.
ெபாங்கிெய ந்த	உணர்ச்சிகைள	அடக்க	 யற்சித்ததில்,	 ரல்	பிசிற த்த .
அவன்	 ரிப் டன்	சிரித்தான்.	"நீங்க	எப்ப 	எ த் க் வீங்கேளான் தான்	 த்தி
வைளச் ப்	ேபசிேனன்!"
	
"நான்	பா ேவன்கிற 	மட் ம்தான்	ஒங்க க் த்	ெதரி ம்.	மத்த



விஷயெமல்லாம்..!"
	
"ேதைவ	இல்லீங்க!"	வன்ைமயாக	ம த்தான்	 ரளி.	"இப்ப	ஒங்க	 ரைலக்
ேகக்கற க்காக	நாப்ப ,	அம்ப 	ைமல்	வேரன்.	ராத்திரி	பகலா,	எப்ேபா
ேவ மானா ம்	அைதக்	ேகட் க்கிட்ேட	இ க்கலாம் 	ஒ 	நிைல	வ மானா..,
வாழ்க்ைகயில	ேவற	என்ன	 கம்	ேவ ம்,	ெசால் ங்க!"
	
அவ க் 	அ ைக	வந்த .	இவ்வள 	மனம்திறந் 	ேப கிறாேன!	தனக் க்
ெகா த் 	ைவக்கவில்ைலேயா!
	
"என்ேனாட	 ைவ ம்,	ெபாட்ைட ம்	பார்த் 	நீங்க	ஏேதா	தப்பா	நிைனச் ட் ங்க.
	நான்	விதைவன் 	ெதரிஞ்சா,	நா ேப 	 த்திச்	 த்தி	வ வாங்கன் 	பயந் ,
நான்	ேபாடற	ேவஷம்	இ ".
	
அவன்	திைகப்பிலி ந் 	மீ ன்	அவள்	அப்பால்	அகன்றாள்.	கச்ேசரியில்
சிறப்பாகப்	பா விட்ேடாெமன்ற	 ரிப் 	இ ந்த	இடம்	ெதரியா 	மைறய,	அவள்
மனம்	கனத்தி ந்த .			
	
ஆனால்,	அ த்த	கச்ேசரிக் ம்	 ரளி	வந்தான்.
	
அவைளப்	பார்த் ச்	சிரித்தான்.
	
"ஒங்க க் 	நல்ல	 ைணயா	இ ப்ேபன் 	நம்பேறன்,"	என்றான்.
வாழ்க்ைகத் ைணயாக	ஆனான்.
	
அ த்த த் 	வந்த	கச்ேசரிகள்	 ந்த ேம	அவ ைடய	இ ப்ைபச் ற்றித்	தன்
கரத்ைத	வைளத் க்ெகாண் ,	உரிைமயாக	 ரளி	நடந்த 	எந்த	ஆைண ம்
மிரளைவக்கப்	ேபா மானதாக	இ ந்த .
	
அைத ம்	மீறி,	"இன்னிக் 	ஒங்க	பாட் 	அற் தங்க,	காமவர்த்தனி	அம்மா.
ஷண் கப்ரியாவிேல,	"சரவணபவ	எ ம்	தி மந்திரம்தைன"ன் 	பாபநாசம்
சிவேனாட	உ ப்ப 	ஒண் 	பா னீங்கேள,	அப்ப ேய	 கன்	சந்நிதிையேய
கண் 	 ன்னால	ெகாண் 	வந் ட் ங்க!"	என் 	ஒ 	 தியவர்	பாராட் யேபா ,
அவள்	 கெமல்லாம்	விகசித் ப்ேபாயிற் .	தான்	எைத	எண்ணிப்	பா கிேறாேமா,
அ 	ேகட்பவைர ம்	ேபாய்	அைடவ 	என்ன	பாக்கியம்!
	
ஆனால்,	வீ 	தி ம்பிய ம்,	சாப்பிட்டப ேய,		அவள்	பா ய	ஒவ்ெவா
ராகத்ைத ம்,	பாட்ைட ம்	விரிவாக	விமர்சித் ,	விைளயாட்டாக	மதிப்ெபண்க ம்
ேபா ம்	வழக்கத்ைதக்	ெகாண் ந்த	 ரளி	அன் 	எ ம்	ேபசா ,		ேநராகப்



ப க்கப்ேபானேபா 		 ழப்பம்தான்	எ ந்த .
	
"ஒடம் க் 	 யலியா?"	ெநற்றியில்	ைவக்கப்பட்ட	அவள 	ைகைய
ரட் த்தனமாக	விலக்கினான்	கணவன்.	ப க்ைகயில்	எ ந் 	உட்கார்ந் ,

அவைள	 ைறத்தான்.	"நீ	இனிேம	எந்தக்	கச்ேசரி ம்	ஒத் க்க	ேவணாம்!"
	
யாேரா	ெமன்னிையப்	பி ப்ப ேபால்	இ ந்த 	அவ க் .	"ஏங்க?	 ந்திெயல்லாம்
நீங்க..?"	என் 	 ழறினாள்.
	
"அ 	அப்ேபா.	மத்தவங்க	ஒன்	கிட்ட,	கிட்ட	வந் 	சிரிச் ப்	ேபசற 	எனக் ப்
பி க்கல!"	மைறந்த	கணவேன	ேவ 	உ வத்தில்	வந் 	மிரட் ய ேபால்	இ ந்த .
	
ஒ ைற	இைசையப்	பறிெகா த் விட் ,	தன 	ஆத்மாவின்	நாதத்ைதத்
ெதாைலத் 	நின்ற	ேவதைன	ேபாதாதா?	அந்தக்	ெகா ைம டன்	ஒப்பிட் ப்
பார்க்ைகயில்,	 ைவ ம்,	ெபாட்ைட ம்	ெதாைலத்த டப்	ெபரிதாகத்
ேதான்றவில்ைலேய!
காமவர்த்தனி	அதிநிதானமாகத்	தைலைய	நிமிர்த்தினாள்.	அவ ைடய
கண்கைள	உற் ப்	பார்த்தாள்.		"ஒங்க க் ம்,	என்ேனாட	இைசக் ம்	ஒ 	ேபாட்
ெவச்சா,	நான்	பாட்ைடத்தான்	ேதர்ந்ெத ப்ேபன்.	இனிேம	இந்தப்	ேபச் 	ேவணாம்!"
ெதளிவான	 ரலில்	அவ ைடய	பதில்	ஒலித்த .
	
இப்ேபாெதல்லாம்	தனியாகேவ	கச்ேசரிக க் ப்	ேபாய்வ கிறாள்	காமவர்த்தனி.
	
யாராவ 	ெதரிந்தவர்கள்,	"அவர்	எங்ேக,	கண்ணிேலேய	படறதில்லிேய?"	என்
	விஷமத்தனமாகேவா,	வாய்	உபசாரமாகேவா	விசாரித்தால்,	"வீட் ல
பிள்ைளங்கைளப்	பாத் க்க	ஆள்	ேவண்டாமா!"	என் 	அசட் ச்	சிரிப் டன்
சமாளிக்கிறாள்.
	
தான்	நிைனத்ததில்	உ தியாக	இ ந் 	சாதித் விட்டதில்	அவ க் 	நிைற
ஏற்படவில்ைல.	மாறாக,	ேவதைனதான்	எ கிற ,	ஒ 	நல்ல	ரசிகைன
இழந்ததற்காக.
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.	���������	������!
	
தாம்	ெபற்ற	ெசல்வங்க க் 	இவ் லகில்	இடம்ெபற	உயிர்	ெகா த்தேத	ெபரிய
காரியம்	என்ற	இ மாப்பில்,	`எப்ப ேயா	ேபாங்க!’	என் 	`தண்ணி	ெதளித் ’
விட் ந்தார்	 த் சாமி.
த்தவன்	வீ 	வீடாக	ைபக்கில்	பீட்சா	ெகாண் 	ெகா க் ம்	உத்திேயாகத்தில்

அமர்ந்தி ந்தான்.	இ வைரக் ம்	நம்மிடம்	பணங்கா 	ேகட்கா ,	சிகெரட்	உள்பட
அவன்பாட்ைடப்	பார்த் க்	ெகாள்கிறாேன	என்ற	தி ப்தி	அவ க் .
	
நிைறயப்	ப த்தி க்கக் டாேதா	என் 	தாய்தான்	ஆதங்கப்பட்டாள்.	அதனாேலேய
அவ க் 	தன்ைனப்ேபால்	இல்லா ,	பிள்ைளகைளப்பற்றிய	கன கைள ம்,
கவைலகைள ம்	 மந்தி ந்த	அன்னத்ைதக்	கண்டால்	ஏளனம்.
	
“ரமாைவப்	பாத்தா	எனக்ெகன்னேவா	கவைலயா	இ க் ங்க.	இ க்கிற	எடம்
ெதரியாம,	பாட த்தகங்கைளப்	ப ச் க்கிட் ந்த	ெபாண்ணா	இ !	இப்ேபா
பாட் ங்கிற	ேபரில	ஏேதேதா	 ச்சைலக்	ேகட் க்கிட் 	இ க்கா.	எ 	ேகட்டா ம்
ஒ 	அசட் ச்சிரிப் !”
	
ஒ 	சிறிய	 ன்	பியைரக்	ைகயில்	பி த்தப ,	அந்த	கல்யாணமான	ந ைகக் ம்,
இயக் ன க் மிைடேய	இ ந்த	ரகசிய	உறைவப்பற்றி	 வாரசியமாகப்
ப த் க்ெகாண் க்ைகயில்,	`இவள்	எங்ேக	வந்தாள்!’	என்ற	எரிச்சல்தான்
எ ந்த 	 த் சாமிக் .
	
“இந்தக்	காலத்திேல	இப்ப 	நடந் க்கிற தான்	ஃேபஷன்!	 .வியில	பா ,	எப்ப
எ த்த க்ெகல்லாம்	சிரிக்கறாங்கன் !	நீ	ஒ 	ப க்காத	 ட்டாள்!	ஒனக்
எங்ேக	இெதல்லாம்	 ரியப்ேபா !”	என்றவர்,	“என்ைனமாதிரி	இ க்கக்
கத் க்க.`	எப்ப ேயா	ேபாங்க,’ன் 	விட் ட் 	நிம்மதியா	இ ப்பியா!”	என்
அறி ைர	 றிவிட் ,	மீண் ம்	ஞாயி 	பதிப்பில்	 கத்ைதப்	பதித் க்ெகாண்டார்
	
எப்பா 	பட்டாவ 	தந்ைதயின்	அன்ைப ம்,	ஆதரைவ ம்	ெபற	ேவண் ம்	என்
ைனப் டன்	ப த்தாள்	ரமா.	ஆனால்,	“சைமக்கக்	கத் க் ,	ேபா ம்.

ெபாம்பைளப்	பிள்ைளக் 	ப ப் 	எ க் ?”	என் 	அவ ைடய	ப ப் க்
அைர ைறயாக	 ற் ப் ள்ளி	ைவக்க	எண்ணினார்	 த் சாமி.
	
அதிசயமாக,	அன்னம்	வாதா னாள்.	“இப்பத்தான்	பதினஞ் 	வயசா
இவ க் .	ஸ் க் ச்	சம்பளம்	கிைடயா .	 ஸ்தக ம்	இலவசமா

த் டறாங்க.	அவ	ப ச்சா,	ஒங்க க் 	என்ன	நஷ்டமா ?”



	
ஒ 	கணம்	அயர்ந்தார்	 த் சாமி.	தன்ைன	எதிர்த் 	ேகவலம்	ஒ 	ெபண்,
அ ம்	தனக் 	அடங்கி	இ க்கேவண் ய	மைனவிேய,	ேப வதாவ !		அவளிடம்
ேநரிைடயாகப்	ேபசினால்	அவ க் 	மதிப் 	ெகா த்த ேபால்	ஆகிவி ெமன் ,
“ரமா!	ஒங்கம்மாேவாட	ேபத்தைலக்	ேகட் யா?	என்னேமா,	நீ	ெபரிய
ஆபீசராகி ேவன் 	நம்பிக்கிட் க்கா.	அைத ம்தான்	பாத் ேவாேம!”
என் விட் ,	ெபரிதாகச்	சிரித்தார்.	சற் 	ஆ வாசமாக	இ ந்த .	வழக்கம்ேபால்,
“எப்ப ேயா	ேபாங்க!”	என் 	அந்த	விஷயத் க் 	ஒ 	 ற் ப் ள்ளி	ைவத்தார்.
	
ரமா க் 	அவமானமாக	இ ந்த .	தன்	 த்திசாலித்தனத் க் ச்	சவால்
வி கிறார்	அப்பா!	அம்மாவின்ேமல்	ேகாபம் ட	எ ந்த .	நான்	எப்ப ேயா
ெதாைலகிேறன்.	எதற் 	எனக் 	வக்காலத் 	வாங்க	ேவண் மாம்?
	
இத்தைன	ஆண் களாக	ெபற்ேறா க் 	அடங்கிய	ெபண்ணாய்,	ப ப்பில்
ெகட் காரியாய்,	ஒ க்கத்தின்	சிகரமாக	இ ந் 	என்ன	கண்ேடாம்!	அப்பாேவா,
தான்	 ன் க் 	வந்தால்	ெப ைமப்படப்	ேபாவ மில்ைல,	ெகட்டழிந்தால்
கவைல ம்	படமாட்டார்!
	
எட்டாவ 	ப வ	ெபரிய	பரீட்ைசயில்,		எட் 	பாடங்களில்	ஏ 	`ஏ’
வாங்கியி க்கிறாள்.	அ 	ேபாதாெதன் ,	`இன் ம்	உைழத் ப்	ப ,’	என்
விரட் ம்	ஆசிரிையகள்!
	
மேலசியாவில்,	 ந்திய	வ ட ம்,	எதிர்வ ம்	வ ட ம்தான்	நா த விய
நிைலயில்	பரீட்ைசயாதலால்,	நான்காவ 	ப வமான	`ஹனி ன்	வ டத்தில்’
கிைடக் ம்	 தந்திரத்ைத	 ைமயாக	அ பவித் விட	ேவண் ம்	என்ப ேபால்
நடந் ெகாண்டார்கள்	பதினா 	வயதான	மாணவ	மாணவிகள்.
அவர்க டன்	 தன் ைறயாகச்	ேசர்ந் ெகாண்ட	ரமாவிற் ம்	 திய
அ பவங்க ம்,	பழக்கங்க ம்	ஏற்பட்டன.
	
தன்ைனெயாத்த	பிற டன்	ேசர்ந் 	ஊர் ற் ம்ேபா தான்	எவ்வள 	உற்சாகமாக
இ க்கிற !		இ 	ெதரியாமல்,	 த்தகங்களில்	 கத்ைதப்
பதித் க்ெகாண் ந்ேதாேம,	இவ்வள 	நா ம்!
	
ஒன்றைர	மணிக் 	காைலப்	பள்ளிக் டம்	 ந் விட,	மத்தியான	ேவைளகளில்
சிகெரட்	பி த்தப 	ேபரங்கா களில்		 ற் ம்ேபா ,	உலைகேய	ெவன் விட்ட
ேபான்ற	ெப மிதம்	உண்டாயிற் .	மனசாட்சி	சிறி 	 த்த,	`அண்ணா	மட் ம்
சிகெரட்	பி க்கிறாேன!	ஆண்க க் 	ஒ 	சட்டம்,	ெபண்க க் 	ஒ 	சட்டமா!’
என் 	சமாதானப்ப த்திக்ெகாண்டாள்.
	



தனியாகேவ	ேபா ம்	ைதரியம்	வந்த .	அப்ேபா 	கிைடத்த	நண்பன்	அவன்.
	
“ஸ் ல்	ேபாரிங்!	வீ 	--	அைதவிட	ேபாரிங்!	ெபரிய	தைலவலி!”	என் 	ெசால்லிச்
சிரித்த	 மார்	அவைளப்ேபாலேவ	நாட்கைள	ஜாலியாக	கழிப்பவன்.	அதனாேலேய
அவைன	அவ க் ப்	பி த் ப்ேபாயிற் .	சற்ேற	ெபரியவன்.	அதனால்	என்ன!
அ பவசாலி!
	
“ஏன்?	ஒங்கப்பா	எப்ப ம்	ஒன்ைன	ஏ வாரா,	 மா ?”	என் 	அப்பாவித்தனமாகக்
ேகட்டாள்.
	
“அவ க் 	நான்	ஒ த்தன்	இ க்கிறேத	ெதரியா .	எனக் 	அம்மா	இல்ேல.
சின்னம்மாதான்.	அ 	ஓயாம	விரட் ம்!”	என் 	அவன்	மனந்திறந் 	ேபசினேபா ,
அவன்பால்	பரிதாபேமா,	அன்ேபா,	எ ேவா	ஒன் 	ஏற்பட்ட .
	
தன்	பங் க் ,	“எங்கம்மா	நல்லவங்க.	ஆனா,	ப ச்சாதான்	 ன் க்
வர ம் 	ெசால்லிச்	ெசால்லிேய	ேபார ப்பாங்க!”	என் 	சிரித்தேபா ,	ரமா
அவ டன்	ெந க்கமாக	உணர்ந்தாள்.
	
“ரமா!	எத்தைன	நாள்தான்	இந்த	சிகெரட்ைடேய	ைகயில	பி ச் கிட் 	இ ப்ேப?
வாேயன்!”	என் 	அவன்	அைழத்தேபா ,	`இன் ம்	 திய	அ பவங்கள்!’	என்
ரிப் 	ஏற்பட்ட .

	
ன்ேற	மாதங்கள்!	உடல்	இைளத்த .	உலகேம	இன்பமயமாகத்	ெதரிந்த .	யாைரப்

பார்த்தா ம்	சிரிப் 	ெபாங்கிய .	அவ்வப்ேபா 	ைககால்களில்	ந க்கம்.	எதி ம்
மனம்	நிைலக்கவில்ைல.
	
`இப்ப ேய	ேபானால்,	அ த்த	வ டம்	பரீட்ைச	எ த	 மா?’	என்
எப்ேபாதாவ 	சந்ேதகம்	எழ,	அைத	அடக்க	 மாைரத்	ேத ப்ேபானாள்.
	
“இேதா	பா ,	ரமா.	உனக் 	ஃப்ரீயாேவ	டாடா	(ேபாைத	ம ந் )	 க்க	எனக் க்
கட் ப்ப 	ஆகா .	நா ம்	கா 	 த் 	வாங்கித்தாேன,	மத்தவங்க க்
சப்ைள	பண்ணேறன்!”	என் 	கறாராகச்	ெசான்னவன்,	அவள்	பயந் விட்டைதப்
பார்த் 	உள் ர	மகிழ்ச்சி	அைடந்தான்.	“ஒண் 	ெசால்ேறன்,	ேக .	நிைறய
பணம்	பாக்கலாம்!”
	
அவன்	ெசான்ன	வழிையக்	ேகட் 	ரமா	அதிர்ந்தாள்.
	
“ேயாசிக்காேத.	நீ	என்	ஃப்ெரண் .	அதான்	ஒனக் 	ஒ 	நல்ல	வழிையக்
காட்டேறன்!”	 மார்	விவரமாகச்	ெசான்னேபா ,	 தன் ைறயாக	அவன்ேமல்



அவநம்பிக்ைக	பிறந்த 	ரமா க் .
	
“இன்னிக் 	ேவணாம்.	எனக் 	நிைறய	ேஹாம்	ஒர்க்	இ க் ,”	என்
சமாளிக்கப்பார்த்தாள்.
	
“அட!	ேஹாம்	ஒர்க்	எல்லாம்	ெசய்வியா	நீ!	என்ைனமாதிரி	ஸ் க் ப்	ேபாறைதேய
நிப்பாட் ட்ேடன் 	நிைனச்ேசேன!”	என் 	அவன்	ெபரிதாகச்	சிரித்தேபா ,
அப்பாைவேய	பார்ப்ப ேபால்	இ ந்த 	ரமா க் .
	
இவ ைடய	சகவாசம்	தன்ைன	எங்ேக	ெகாண் ேபாய்	வி ேமா!	ஒவ்ெவா 	தீய
பழக்கமாகப்	பழக்கி	ைவத் விட் ,	`நானா	ஒன்ைன	வற் த்திேனன்?’	என்
கழன் ெகாள்வாேனா?
	
SUGAR	DADDY	என்கிற	ஏற்பாட் ன்ப ,	எவராவ 	பணக்கார க் 	`கம்ெபனி’
ெகா க்க	ேவண் மாம்.	ேசர்ந் 	சாப்பி வ டன்	நின் வி மா?	அவள்	நம்பத்
தயாரில்ைல.
	
அவ்வள 	கலக்கத்தி ம்	ரமா க் த்	தன 	எதிர்காலம்	நிழலாகத்	ெதரிந்த :
ஏ 	`ஏ’	வாங்கியவள்	நான்!	இப்ேபா 	என்	ப ப் 	நின் ேபானால்,
என்ைனப்ேபாலேவ	உதவாக்கைர	ஒ வைன	மணந் ,	அவனிடேமா,	இல்ைல,
தன்னிச்ைசக் ப்	பயன்ப த்திக்ெகாண்ட	`சர்க்கைரத்	தந்ைத’யிடேமா
	ஏச் ப்ேபச் ம்,	அ ,	உைத ம்	வாங்கி..!
	
உண்ைம	 ரிய,	உடல்	ந ங்கிய .
	
“நான்	ேபாேறன்!”	என் 	வி விெடன் 	நடந்தாள்.
	
மார்	அலட்சியமாக	ேதாள்கைளக்	 க்கிக்ெகாண்டான்.	எங்ேக

ேபாய்விடப்ேபாகிறாள்!	 க்ெகா க,	உடல்	ந ங்க,	தாங்க யாமல்	ேபானால்,
தாேன	நாைளக் 	வ வாள்!
	
‘எனக் 	வாய்க்கப்ேபாறவ ம்,	`ப க்காத	 ட்டாள்’ 	வாய்க் 	வாய்	என்ைன	ஏச
இடம்	ெகா க்கமாட்ேடன்!’	என் 	ரமா	உ தி	எ த் க்ெகாண்ட 	அவ க் த்
ெதரிய	நியாயமில்ைல.
	
	
	
		
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.	�������	������!
	
“நல்லா	ேயாசிச் ப்	பாத்தியா,	சியாமளா?”	தந்ைதயின்	 ரலில்	கவைல
மி ந்தி ந்த .	 ன் 	வ டங்கேளா,	இல்ைல	ஐந் 	வ டங்கேளா	ேசர்ந்
வாழ்வதற்கா	கல்யாணம்?	ஆயிரங்காலத் ப்	பயிர்	என்பார்கேள!
	
ெபற்ற	ஒேர	ெபண் க் த்	தன்	 யற்சியால்	ஒ 	கணவைனத்	ேத த்தர

யவில்ைலேய	என்ற	அவ ைடய	நீண்டகால	ேவதைன	இன் ம்	மி ந்த .
“சதீஷ்	காண்ட்ராக் ேல	வந்தவன்!	அ 	 ஞ்ச ம்	வந்த	ஊ க்ேக	தி ம்பிப்
ேபாயிட ேமம்மா!”
	
கட் ட	ேவைல	ெசய் ெகாண் ந்தேபா ,	ஒ 	விபத்தால்	 கில்	பலத்த
அ பட,	சில	ஆயிரம்	நஷ்ட	ஈ 	ெபற் ,	வீட் ேலேய	நிரந்தரமாக	இ க்க	ேவண் ய
நிைல	தனக் 	ஏன்	வந்த 	என் 	மீண் ம்	மீண் ம்	 ைமவைதத்	தவிர,
உ ப்ப யாக	என்ன	ெசய்ய	 ந்த 	தன்னால்?	எட் 	வ ப் டன்	ப ப்ைப
நி த்திக்ெகாண்ட	சியாமளா	ெதாழிற்சாைலயில்	ேவைல	ெசய்வதால்தான்

ம்பேம	ஓ கிற .	இந்த	நிைலயில்	ேபச	தனக் 	என்ன	அ கைத?
	
“சதீஷ்	தாேனதான்,	`நாம்ப	ெரண் ேப ம்	கல்யாணம்	பண்ணிக்கிட்டா
என்ன?’ன் 	ேகட்டா ப்பா,”	அவ ைடய	அ மதிைய	ேவண் 	நின்ற	மகைளப்
பார்த் 	ெமல்லச்	சிரித்தார்	 ப்ைபயா.
	
“ஒனக் ச்	சரின் 	பட்டா,	சரிதான்!”
	
சதீஷ்	அவர்கள்	வீட் க் 	வந்தேபாேத	இப்ப 	ஓர்	எண்ணம்	அவ க் ள்
இ க் ம்	என் 	அவர்	பயந்தி ந்த 	நிஜமாகப்	ேபாயிற்ேற!
	
பங்களா	ேதஷிக க்ேக	உரிய	கவர்ச்சியான	கண்க ம்,	நீண்ட	 க் ம்	எவைர ம்
கவர்ந் வி ம்.	அத் டன்,	அவ ைடய	க ைமயான	உைழப் ம்,	ேசமிக் ம்
திற ம்!		இைதவிட	அ ைமயான	 ைண	சியாமளா க் க்	கிைடக்க	 யா
என்பெதன்னேவா	உண்ைம	என் 	ஒ 	சி கசப் டன்	ஒத் க்ெகாண்டார்
ப்ைபயா.

	
ஆனால்,	இ வ க் மிைடய	ஒ 	ெபரிய	வித்தியாசம்	இ ந்தேத!	இ பத்ெதட்
வய 	இைளஞன்	சதீஷ்.	சியாமளாேவா	இ பத்ெதட் 	வயதாகி ம்,	பல	வரன்கள்
ெபண்பார்க்க	வந் விட் ,	`ெபண்	க ப் !’	என் 	தட் க்கழிக்கப்	பார்த் ,	பின்
சற் 	இறங்கிவந் ,	`எவ்வள 	ப ன்	நைக	ேபா வீங்க?’	என் 	ெபரியமன



பண்ணி	ேபரம்	ேபசிவிட் ,	`வியாபாரம்’	ப யாததால்	ஒ ங்கிப்	ேபானதன்	பலனாக,
உள் க் ள்ேளேய	ம கிக்ெகாண் ப்பவள்.
	
பிறர்	அவைள	நிராகரித் விட் ப்	ேபா ம்	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்,	தன்	ஏமாற்றத்ைத
மைறத் க்ெகாண் ,	`வயசான	காலத்திேல	ஒங்க க் த்	 ைணயாதான்
இ ந் ட் ப்	ேபாேறேனப்பா!’	என் 	சமாதானப்ப த் வாள்	சியாமளா.	`இவ்வள
ேபசிட் ,	கட் க்கிட்ட ம்,	 ப்பான்.	அ ப்பான்.	நான்	சம்பாதிக்கிறைத ம்
பி ங்கிப்பான்.	அதான்	அன்னாடம்	பாக்கேறேன	அந்தக்	கண்ராவிைய!
ஞ்சிெயல்லாம்	ரத்தக்காயமா	வர்றா ங்க	ஒவ்ெவா த்தி ம்!	நான்	 தந்தரமா

இ ந் ட் ப்ேபாேறேன!’
	
ெவளியில்	வீறாப்பாகப்	ேபசினா ம்,	பைழய	ேதாழிகைள	அவர்கள்
பிள்ைள ட் க டன்	பார்க் ம்ேபா ,	அவள்	மனம்	ெபா மத்தான்	ெசய்த .
	
இப்ேபா 	அவைள ம்	ஒ வன்	மணக்க	வி ம்பி,	ேவண் கிறான்!	ெப ைமயாக
உணர்ந்தாள்.
	
“அப்பா!	கல்யாணத் க் 	அப் றம்	அவ ம்	நம்ப ட	இங்கதான்	வந்
தங்கப்ேபாறா .	ஒங்கைளவிட் 	எங்ேக ம்	வரமாட்ேடன் 	கண் சனா
ெசால்லிட்ேடன்ல!”
	
தன்	நன்றிைய	ஒ 	 ன் வல் லம்	ெவளிப்ப த்தினார்	 ப்ைபயா.
	
“சாயந்திரம்	ஸ் ேயா க் ப்	ேபாய்,	நான்	ஒ 	ேபாட்ேடா	எ த் க்க ம்.
அவேராட	அம்மா க் 	அ ப்ப!”
	
ப்ைபயாவின்	 கத்தில்	படர்ந்த	கலவரத்ைதப்	பார்த் 	சியாமளா	சிரித்தாள்.

“நம்ம	தமிழா ங்கமாதிரி	நிைனச் ட் ங்களா	இவைர ம்?	அழ ,	கலர்,
அந்தஸ் 	--	இப்ப 	எதிேலயாவ 	 ைற	கண் பி ச் ,	மத்தவங்கைளக்	ேகவலமா
ேபசறதாேலேய	அவங்க	என்னேமா	ஒ 	ப 	ஒசந் 	இ க்கிறதா	நிைனக்கிற
	சின்ன	 த்தி	சதீஷூக் க்	கிைடயா !”
	
ப்ைபயாவின்	சந்ேதகம்	 வதாக	மாறவில்ைல	என்பைத	அவ ைடய	கவைல

ேதாய்ந்த	 கேம	காட் க்ெகா க்க,	சியாமளா	ேம ம்	ெசான்னாள்:	“நான்	ஏன்
இன் ம்	கல்யாணம்	ஆகாம	இ க்ேகன் 	எல்லாத்ைத ம்	அவர்கிட்ேட
ெசால்லிட்ேடன்.	அவர்	ெசால்றா ,	`ஒன்ேனாட	நிஜ	அழ 	 ரியாம	ஒ க்கிட் ப்
ேபானவங்க	அ ட்டா ங்க!’	அப்ப ன் 	ெசால்றா ப்பா	சதீஷ்!”
	
வார்த்ைதக் 	வார்த்ைத	அவன்	ெபயைர	உச்சரிப்பதிேலேய	ஆனந்தம்	கா ம்



மகளின்	உற்சாகத்திற் 	 ட் க்கட்ைடயாக	இ க்க	வி ம்பவில்ைல	 ப்ைபயா.
`அவன்	நிரந்தரமாக	இந்த	மேலசிய	மண்ணில்	கால்	பதித் 	இ க்க ேமா?’
என் 	ஆரம்பத்தில்	எ ந்த	உ த்தல் ட,	`இந்த	ஒலகத்திேல	எ தான்	நிரந்தரம்!’
என்ற	ேவதாந்தத்தில்	மைறந்த .
	
மாைல ம்	க த் மாக	சதீஷின்	பக்கத்தில்	அமர்ந்தி ந்த	சியாமளா	மகிழ்ச்சியின்
எல்ைலயிலி ந்தாள்.
	
`இவ ங்கைள	எல்லாம்	நம்பேவ	 டா .	ைகயிேல	பிள்ைளையக்	 த் ட்
ஓ வான்!’	என் 	ேதாழிகள்	எச்சரிக்ைக	ெசய்தைதப்	ெபரிதாக
எ த் க்ெகாள்ளாத 	எத்தைன	நல்லதாகப்	ேபாயிற் !
	
அவன்	மனத் ள்	இ க் ம்	அன் 	பிறர்	கண் க் த்	ெதரியவில்ைல.	ஏைழ,
அயல்நாட் க்காரன்,	அதி ம்	அழகன்	என்பதில்	விைளந்த	அலட்சியம்,
ெபாறாைம!
	
தன்ைனப்பற்றி	தரக் ைறவாகப்	ேபசியவர்கைளப்	ெபாய்யர்களாகிவிட் ,	இப்ேபா
தாலி	கட் ,	மைனவியாக	ஏற் க்ெகாண் க்கிறான்!
	
மாதங்கள்	நிமிடங்களாகிப்	பறக்க,	தன்ைனவிட	பாக்கியசாலி	எவ மில்ைல	என்
எண்ணி	எண்ணி	சியாமளா	இ மாந் ேபானாள்.	ேமேல	ேபானால்,	கீேழ	விழ ம்

ம்	என் 	அவள்	எதிர்பார்த்தி க்கவில்ைல.
	
`ேவைலக் 	வந்த	மேலசிய	நாட் ல்,	இந்நாட் ப்	ெபண்கைளத்		தி மணம்
ரிந் ெகாள்ளக்	 டா 	என்ற	விதிைய	மீறிய	அந்நிய	நாட் த்	ெதாழிலாளிகள்
நா கடத்தப்ப வார்கள்!’	 திய	சட்டெமான் 	அ க் 	வர,	சதீஷின்

ம் ப்ேபச் ம்,	ெபரிய	கண்களின்	மின்னல்	ெவட் ம்	ேபான	இடம்
ெதரியவில்ைல.
	
சியாமளா க்ேகா,	`இனி	என்ன?’	என்ற	ேகள்வி	மட் ம்	விஸ்வ பம்	எ த் ,
பயங்கரமாகத்	ெதரிந்த .	இப்ப 	அகாலமாக	 வதற்கா	அவ்வள 	இன்பம்
நிைறந்த	மணவாழ் 	கிட் ய ?
	
அ த்த	பத் 	நாட்கள்	நகர	 யா 	நகர்ந்தன.	வீட் ல்	அசாதாரண	ெமௗனம்
நிலவிய .
	
அ த்த	அறிக்ைக,	`உள்நாட் ப்	ெபண்கைள	மணந்தவர்கள்	அவ்வப்ேபா

கிய	வ ைக	ேமற்ெகாண் ,	தம்	மைனவி	மக்கைள	பார்த் ப்	ேபாகலாம்!’
என் 	சிறி 	க ைண டன்	ெவளிவந்த .



	
“சதீஷ்!	நீங்க	தி ம்பிப்ேபாக	விடமாட்ேடன்!“	கணவைனக்	கட் க்ெகாண்
கதறினாள்	சியாமளா.	தன்ைன	மணந்த	ெசயல்	ஒ 	 ற்றமா?	அதற் த்
தண்டைனேபால்	மீண் ம்	பிறந்த	நாட் ல்	ஏழ்ைமயிேலேய	உழல,	தி ப்பி	அ ப்பி
ைவக்கப்ப வார்	என்ற	நிைனேவ	அவைள	வாட் ய .
	
தன்	உடைலச்	 ற்றியி ந்த	அவ ைடய	கரங்கைள	ெமல்ல	விலக்கினான்	சதீஷ்.
“நான்	தி ம்பிப்	ேபானா,	அங்ேக	என்ன	இ க் ?	எவ்வள 	ப ச்சி ந்தாதான்
என்ன!	பசி,	பட் னிதான்!	அங்ேக	நல்ல	ேவைல	கிைடச்சி ந்தா,	இங்ேக	எ க்
வந் 	ெதாைலச்சி க்கப்	ேபாேறன்!”
	
சியாமளா	அவன்	 கத்ைதேய	பார்த்தாள்.	என்ன	ெசால்ல	வ கிறான்?
	
“நல்லேவைள,	நம்ப	கல்யாணம்	ேகாயில்ல	நடந்திச் .	இன் ம்	பதி 	ெசய்யேல!”
	
அவள்	தி க்கிட்டாள்.	கல்யாணேம	நடக்கவில்ைல	என் 	சாதிக்கப்ேபாகிறானா?
அதற்காகத்தான்	அவள்	எவ்வளேவா	வற் த்தி ம்,	அவ டன்	ேசர்ந்
ைகப்படம்	எ த் க்ெகாள்ளவில்ைலேயா?
சியாமளாவின்	 கம்	ேபான	ேபாக்ைகக்	கவனிக் ம்	மனநிைலயில்
இ க்கவில்ைல	அவன்.	அ 	தன் ைடய	வாழ்க்ைகப்பிரச்ைன	மட் ேம	என்ற
நிைலக் த்	தள்ளப்பட் ந்தான்.
	
“நாங்க	ஏைழதான்!	அ க்காக,	`வந்த	இடத்திேல	சன்னியாசிமாதிரி	இ ங்க!’
அப்ப ன்னா	 மா?	ஒன்ைனப்	பி ச் த்தான்	கல்யாணம்	ெசய் க்கிட்ேடன்,
சியாமளா.	ஆனா,	என்	 யநலத் க்காக	மத்தவங்க	கஷ்டப்பட மா?”	“என்ன
ெசால்றீங்க?”	ஈனஸ்வரத்தில்	ேகட்டாள்	சியாமளா.
	
“நான்	சம்பாதிச் 	அ ப்பற	பணத்தாேலதான்	எங்கப்பா,	அம்மா,	தங்கச்சிங்க
எல்லா ம்	நல்லா	சாப்பிடறாங்க.	தம்பிங்க ம்	பள்ளிக் டத் க் ப்	ேபாக	 .
நான்	தி ம்பிப்ேபாறதா	இல்ேல!”
	
சியாமளா க் ச்	சற் 	ெதம் 	பிறந்த .	வந்த	ேவகத்திேலேய	அ 	ெதாைலந்த ,
அ த் 	அவன்	 றியைதக்	ேகட் .
	
“நாம்ப	ஒண்ணா	இ ந்தா,	ஏதாவ 	தகறா 	வ ம்.	அதனால	ேவற	ேவைல
ேத க்கிட்ேடன்.	ேவற	ஊரிேல!”
	
அவன்	தன்ைன	விட் ப்	ேபாகப்ேபாகிறான்!
	



அந்த	அதிர்ச்சிையத்	தாங்க யா ,	அவ ைடய	வாய்	பிளந்த .	 ச்
கனேவகமாக,	இைரப்ப ேபால்	ெவளிவந்த .
	
கத்ைத	ேவ 	பக்கம்	தி ப்பிக்ெகாண்டான்.	“நான்	என்ன	ெசய்யற !	எனக்

ேவற	வழி	ெதரியேல!”	மன்னிப் 	ேவண் ம்	ெதானி.
	
சதீஷ்	சற் ம்	எதிர்பாராத	ஒ 	காரியத்ைதச்	ெசய்தாள்	சியாமளா.
	
அவைனக்	ைகெய த் க்	 ம்பிட்டாள்.
	
“என்ைன ம்	ஒ 	ெபாண்ணா	மதிச் 	ஏத் க்கிட் ங்கேள,	அ ேவ	ேபா ம்.
நன்றின் 	வாய்வார்த்ைதயா	ெசான்னா	நல்லாயி க்கா .	அப்பா	ெமாதல்ேலேய
சந்ேதகப்பட்டா ,	இந்த	ஒற 	நிைலக்க	 மான் .	ஆனா,	கல்யாணம்,
கணவன்,	 ம்பம்	எல்லாம்	ேவ ம்கிற	ெவறிதான்	அப்ேபா	இ ந்திச் 	எனக் .
இப்ேபா..!”	ேமேல	ேபசத்	ெதரியா 	விக்கினாள்.
	
ற்ற	உணர் ம்,	ேவதைன ம்	உ க்க,	“சியாமா!”	என் 	அவைள	ெந ங்கினான்

சதீஷ்.
	
சேரெலன	விலகிக்ெகாண்டாள்.	“ெசால்ல	இன் ம்	என்ன	இ க் !	என்
ேவதைனைய	அதிகப்ப த்தாதீங்க.	ப்ளீஸ்!	இப்பேவ	இந்த	விட்ைடவிட் ப்
ேபாயி ங்க!	இனிேம	வராதீங்க!”	ெபரிதாக	அழ	ஆரம்பித்தாள்	சியாமளா.
	
அவள்	ெகஞ் வாள்,	இல்ைல	ஆத்திரப்ப வாள்	என்ெறல்லாம்	எதிர்பார்த் ,
எல்லாவற்றிற் ம்	விைட	ேத 	ைவத்தி ந்தவ க் 	ஏமாற்றமாக	இ ந்த .	தைல
னிந்த	நிைலயில்,	தன 	ெசாற்ப	உைடைமகைளத்	திரட்ட	ஆரம்பித்தான்.
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நாள்	 ரா ம்	அ வலகத்தில்	உைழத் விட் ,	அப்ப ேய	ஆஸ்பத்திரிக் ப்	ேபாய்
தைலையக்	காட் விட் ,	பஸ்ைஸப்	பி த்தாள்	கல்யாணி.	வீட் ல்	காெல த்
ைவத்த டன்	சைமயல்பாட்ைடக்	கவனித்தாக	ேவண் ம்.	கால்கள்	ெகஞ்சின.
`இந்த	வாழ்க்ைக	இன் ம்	எத்தைன	காலேமா!’	என்ற	மைலப் 	எ ந்த .
	
ெதய்வாதீனமாகத்தான்	அந்த	விபத் 	நிகழ்ந்தி க்க	ேவண் ம்.	என்ன,
ெகாஞ்சம்	பிசகிவிட்ட .	சாகாமல்,	ேகாமா க் ப்	ேபாய்விட்டார்,	`உன்ைன
அவ்வள 	சீக்கிரம்	விட் வி ேவனா?’	என்ப ேபால்.	தா ம்	உலகத்தார்	என்ன
ெசால்வார்கள்	என் 	பயந் ,	நாள்தவறாமல்	அவைரப்	பார்க்கப்ேபாக
ேவண் யி க்கிற .
	
யாரால்	வந்த	விைன	இ ?	`ஆண் ைண’	என் 	நம்பி,	அம்மா	தன்	தம்பிைய
வீட் ேலேய	ைவத் ெகாண்டாேள!	அந்த	அறிவின்ைமயாேலா?
	
இைடநிைலப்பள்ளியில்	அப்ேபா தான்	காெல த் 	ைவத்தி ந்த	கல்யாணிக்
உடல்	வளர்ச்சியின்	தாத்பரியத்ைதக் டப்	 ரிந்தெகாள்ளாத	வய .	தான்	கண்ேட
அறியாத	தந்ைதயின்	இடத்தில்	தாய்மாமைன	ைவத்தவ க் 	அவ ைடய
ெகாஞ்சல்	அத் மீறல்	என் 	 தலில்	 ரியவில்ைல.	சற் 	விவரம்	 ரிந்த ம்,
“ேவண்டாம்,	மாமா.	அம்மா க் த்	ெதரிஞ்சா	திட் வாங்க,”	என் 	ெகஞ்சத்தான்

ந்த .
	
`இ 	தப்ேப	இல்ைல .	`அம்ைம	நீ,	அப்ப ம்	நீ,	அன் ைடய	மாம ம்	மாமி ம்	நீ!’
அப்ப ன் 	அப்பா க் ச்	சமமா	இல்ேல	மாமாைவ	ெவச்சி க்காங்க!’	என்
ைநச்சியமாகப்	ேபசினவைன	நம்பத்தான்	ேதான்றிய 	அப்ப வத்தில்.
	
	`பிற	ெபண்கைளவிட	எனக் 	அதிகமாகத்	ெதரி ம்!’	என்ற
சி பிள்ைளத்தனமான	ெப ைம ட	எ ந்த .	நாளைடவில்,	தன்	இழப்
எவ்வள 	ெபரி 	என் 	 ரியப்	 ரிய,	 ற்ற	உணர்ச்சி	ஓங்கி	எ ந்த .	யா ட ம்
பழகப்	பி க்கா ,		தாேன	ஒ 	தனி	உலகத்ைதச்	சி ஷ் 	ெசய் ெகாண் ,
அதிேலேய	அமிழ்ந் ேபானாள்.
	
அவள்	ேபாக் 	அம்மா க் க்	கலக்கத்ைத	உண்டாக்க,	 ர்ந் 	கவனித்தாள்.
	
“`அ ைவத்	 க்கி	வளர்த்தவன்!	அவள்ேமல	ெகாள்ைள	பாசம்,’	அப்ப ன்
எல்லார்கிட்ேட ம்	ெப ைமயா	ேப ேவேனடா!	இப்ப ச்	ெசய் ட் ேய!”	என்



ெபா மியவள்,	“அ 	ைமனர்.	நிைனவி க்கில்ல?	நான்	ேபாலீ க் ப்	ேபானா,	நீ
கம்பி	எண்ண	ேவண் யி க் ம்.	கண்காணாம	எங்ேகயாவ 	ெதாைல!”	என்
கத்தினாள்.
	
அவன்	ெதாைலந்தா ம்,	அவன்	ெசய்ைகயின்	பாதிப் 	விலகவில்ைல.
பள்ளிப்ப ப் க் ப்பின்	ேமேல	ப க்க	வசதி	இல்லாமல்	ேபான ம்	நல்லதாகப்
ேபாயிற் .	மனம்	ஒ 	நிைலயில்	இ ந்தால்தாேன!	இனி ம்	அம்மா க் ப்	பாரமாக
இ க்கேவண்டாம்	என் 	ஒ 	ேவைல	ேத க்ெகாண்டாள்	கல்யாணி.
	
அவ ைடய	அழ க்காகேவ	அவைள	மணக்க	 ன்வந்தார்	ேலாகநாதன்.
சா வாக	இ ந்தார்.	அன்ைபப்	ெபாழியாவிட்டா ம்,	அவைளத்	தன்ேபாக்கில்
விட் ந்தார்.
	
இ 	 ழந்ைதகள்	ெபற்ற	பின்னர்,	அந்த	நல்லவரிடமி ந் 	தன்	ரகசியத்ைத
மைறக்க	 யவில்ைல	கல்யாணியால்.	அவன்	ைகயால்	மட் மின்றி,	மனத்தா ம்
அவைளத்	தீண் யி ந்தாேன!	சில	நா கள்,	சில	கலாசாரங்கள்,	வய
வந்தவர்க க் 	அ 	இயற்ைக	என் 	ஏற்கலாம்.	ஆனால்,	அதற் 	உடந்ைதயாக
இ ந்த	காரணத்தால்	எப்ேபா ம்	தன்ைன	ஆட் விக் ம்	 ற்ற	உணர்ைவ
அவ டன்	பகிர்ந் ெகாண்டால்,	அ 	 ைறயா ?
	
தன்	எண்ணங்களிேலேய	அமிழ்ந் ேபான	கல்யாணி,	நின்ற	பஸ்	 றப்ப ம்
சமயத்தில்தான்	கவனித்தாள்,	அ 	தான்	இறங்கேவண் ய	இடம்	என் .
அவசரமாக	மணிைய	அ த்தியவ க் 	 ைரவரின்	வச 	உைறக்கவில்ைல.
	
வீட் க் ள்	 ைழந்த ம்,	“அப்பா க் 	இப்ேபா	எப்ப ம்மா	இ க் ?”	என்
மரியாைத	 றித் 	உமா	ேகட்டேபா ,	எரிச்சல்தான்	எ ந்த .
ெபரி..ய	அப்பா!	தான்	ெபற்ற	 ழந்ைதக க்காக	என்ன	ெசய்தி க்கிறார்?	ஒ
நாளாவ 	அன்பாகப்	ேபசியி க்கிறாரா?	இல்ைல,	ெவளியில்	வாசலில்
அைழத் ப்ேபாய்,	அவர்கள்	அறி த்திறைனப்	ெப க்க	 யற்சித்தி க்கிறாரா?
	
அவ க் ப்	பதிலாக	 ள்	ெகாட் விட் ,	ஐஸ்	ெபட் ையத்	திறந்தாள்.
பயற்றங்காய்	சற்ேற	ெவளிறிய	நிறமாக	இ ந்த .	 னியில்	வாடல்.	`இனிேம
பயத்தங்கா,	 டைல,	ெவண்ைட	 ைண ம்	ஒேர	நாளில	வாங்கக் டா .
ஃப்ரிட்ஜில	ெவச்சா	ெவைறச் ப்ேபாயி !’	 த்தாள்.	`அ த் ச்	சலிச்
வீ 	வந்தா,	இைதெயல்லாம்	சைமக்கிற க் ள்ேள	உசி 	ேபாயி ம்!’
	
அவைள மறியாமல்	எ ந்த	எண்ணத்தால்	அவ க் த்	 க்கிவாரிப்ேபாட்ட .
இன் 	என்ன	வந் விட்ட 	எனக் ?	`ெவைறச் ப்ேபாய்,’	`உசி ேபாய்,’	என்ற
வார்த்ைதகளாக	வந் 	வி கின்றனேவ!	கணவர்	ஏன்	இன் ம்	உயிேரா



இ க்கிறார்	என் 	அ மனதில்	எ ம்	எண்ணத்தின்	தாக்கேமா?	எந்தப்
ெபண்ணாவ 	கணவன்	ஏன்	இன் ம்	சாகவில்ைல	என் 	நிைனப்பாளா?
	
உடேன	அதற் 	மாற் 	எண்ணம்	எ ந்த .	`ஆமாம்!	எல்லாப்	ெபண்க ம்
என்ைனமாதிரிதான்	காலெமல்லாம்	அ 	அ வாகச்	சாகிறார்கேளா?’
கண்ணால்	ெவளிவரக் டா 	என் 	த த்த	நீர்	 க்கால்	வந்த .	உறிஞ்சினாள்.
	
“என்னம்மா?	உடம் 	சரியில்ைலயா?	நீங்க	ெரஸ்ட்	எ த் க் ங்க.	நான்
சைமக்கிேறன்!”
	
ைகயில்	எ த்த	கத்திையப்	பலைகயில்	ைவத் விட் ,	கல்யாணி	நிமிர்ந்தாள்.
மைனவியாக	இ ந்தவள்	ெநா ப்ெபா தில்	தாயாக	மாறினாள்.	“ஏன்	உமா?
மத்தியானம்	ஸ் ல்ேல ந் 	வந்த !		இன் மா	 னிஃபார்ைம	மாத்தேல?”
	
கலீெரன் 	சிரித்தாள்	மகள்.	“ெஹல்ப்	பண்ேறன் 	வேரன்.	தாங்க்ஸ்	ெசால்லாம
திட்டறீங்கேள!”
	
கல்யாணிக் ம்	சிரிப் 	வந்த .	அப்ப 	ஒ 	சி ஞ்சி	அப்பா க் 	இப்ப 	ஒ
மகள்!
	
“எைத,	எப்ப 	ெசய்ய ம் 	ெசால்லிக்	 த் ட் ப்	ேபாங்கம்மா.	அப்பதான்
அந்த	த யன்,	`இெதல்லாம்	ஒ 	சைமயலா!’ன் 	நாக் ேமல	பல் ேபாட்
ேகக்கறப்ேபா,	`எல்லாம்	அம்மாதான்	ெசான்னாங்க’ன் 	நான்	தப்பிச் க்க	 ம்!”
	
“பயத்தங்காைய	ஆவியில்	ெவச் 	எ .	அ 	இந்த	ஜன்மத்திேல	ேவகா !”
	
“ சாவா?”
	
தைலயில்	அ த் க்ெகாண்டாள்	தாய்.	“என்ன	ெபாண் ,	நீ!	ஒன்	வயசிேல
எனக் க்	கல்யாணம்	ஆயி ச் !”
	
சற் ம்	விட் க்ெகா க்காமல்	பதிலளித்தாள்	உமா.	“அதான்	இவ்வள 	சீக்கிரம்
இப்ப 	அ த் ச்	சலிச் ,	கிழவிமாதிரி	ஆக்ட்	பண்ணறீங்க.	இன் ம்	நாப்ப
வய ட	ஆகேல!	அெமரிக்காவில	அம்பத்ேத 	வயசான	ந ைக	ஒ த்திைய
கவர்ச்சிக்கன்னின் 	ெகாண்டாடறாங்க!”
	
இவளிடம்	வாய்	ெகா த்தால்	மீள	 யா 	என் 	எச்சரிக்ைகயானாள்	கல்யாணி.
“ ண் 	விரல்	நீளத் க் ,	இல்ல,	அதில	பாதியா	ந க்கி,	ஒ 	பாத்திரத்தில
ேபாட் க்க.	 க்கர்	அ யில	மட் ம்தான்	தண்ணி!”



	
“ஸ் ம்	பண் ன் 	ெசான்னா,	எனக் ப்	 ரியாதா?”
	
ெதரிந் 	ைவத் க்ெகாண்ேட	தன்	வாையப்	பி ங்கி	இ க்கிறாள்!	“அஞ் 	நிமிஷம்
ேபா ம்.	நீ	பாட் ல	அ ப்பிேல	ெவச் ட் ,	நாவல்	ப க்கப்	ேபாயிடாேத!	தண்ணி
வத்திப்ேபாய்,	காய்	தீஞ் ம்!”	என்றப 	நகர்ந்தாள்.
	
`ஒங்க க் 	நல்லைதேய	நிைனக்கத்	ெதரியா !’	என் 	ெசால்லவந்த	உமா
தன்ைனக்	கட் ப்ப த்திக்ெகாண்டாள்.	பாவம்,	அம்மா!	என்றாவ
ேகட்கேவண் ம்,	`ஏம்மா	இந்த	மனிதைரக்	கல்யாணம்	ெசஞ் க்கிட் ங்க?’	என் .
	
அட,	இளம்	வயதில்	விவரம்	 ரிந்தி க்கா .	ஏன்,	இப்ேபா 	தான்	இல்ைலயா?
சற்ேற	உயரமாக,	கம்பீரமாக	எந்த	ஆைணப்	பார்த்தா ம்	இன்ெனா ைற	பார்க்க
ேவண் ம்ேபால	இ க்கிற .	அேதா ,	 ரல்	ஒ 	அமிதாப்	பச்சைனப்	ேபாலேவா,
ஒ 	சரத்பா ைவப்	ேபாலேவா	இ ந் விட்டால்	ேகட்கேவ	ேவண்டாம்.	அப்பாவிட ம்
அந்தமாதிரி	அம்மா க் ப்	பி த்த	அம்சம்	ஏதாவ 	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.
	
அ தான்	ேபாகட் ம்,	அம்மா ம்	அப்பா ம்	அவ க் 	நிைன 	ெதரிந்த
நாளிலி ந்ேத	சிரித் ப்	ேபசியேதா,	ஒ வைரெயா வர்	சீண் க்ெகாண்டேதா
கிைடயாேத,	ஏன்?
	
`நான்	 த்திெகட் ப்ேபாய்,	அ 	அப்பாவிடம்	எல்லாத்ைத ம்	ெசால்லியி க்கக்
டா !’	காலங்கடந் 	தன்ைன	ெநாந் ெகாண்டாள்	கல்யாணி.

	
`மற்றவர்	பாழ்ப த்திய	பண்டத்ைதயா	நான்	 ைவத்ேதன்!’	என்ற	அ வ ப்
யபச்சாதாபத்தில்	ெகாண் விட,	தன்	வாழ்க்ைக டன்	அவ ைடயைத ம்

ேசர்த் 	அல்லவா	நரகமாக்கிக்ெகாண்டார்!
	
“சைமயல்	ெர !”	என் 	உற்சாகமாகக்	 வியப 	வந்தாள்	உமா.	அேத	சமயத்தில்
ெதாைலேபசி ம்	அைழத்த .	எ ம்	ம ெமாழி	 றா ,	அைதக்	கீேழ
ைவத் விட் ,	ெவறித்தப 	நின்றி ந்த	தாையப்	பார்த்தாள்	உமா.
	
“யா ம்மா?”
	
“ஆஸ்பத்திரியிலி ந் !”
	
ஒ 	நரக	வாழ்க்ைகயின்	 .	எதிர்பார்த்த தான்.	உள் க் ள்
வி ம்பிய ம் ட.	ஆனால்,	திட்டவட்டமாகத்	ெதரிந்தேபா ,	மனதில்	ஓர்	அலாதி
ெவ ைம.



	
நீரில்	 ழ் ன்	தன்	கடந்த	காலம்	 வ ம்	ஒ வ க் த்	ேதான் மாேம,
அ ேபால	அவள்	வாழ்க்ைகையக்	கலக்கியி ந்தவர்கள்	எல்லா ம்	மாறி	மாறித்
ேதான்றினர்.
	
எங் ,	எப்ேபா ,	யாரால்	தவ 	நிகழ்ந்த ?
	
`அப்பா	இல்லாத	ெபண்,	பாவம்!’	என் 	அம்மா	அவைள	 ழந்ைதத்தனம்	மாறாமல்,
ெவளி	உலகேம	ெதரியா 	வளர்த்தி ந்ததாலா?
	
`ேவலியில்லாத	பயிர்’	என் 	ஒ வன்	அவ ைடய	 ழந்ைதத்தனத்ைதத்
தனக் ச்	சாதகமாகப்	பயன்ப த்திக்ெகாண்டதாலா?
	
நான்	ஏன்	அவன்	ைக	என்ேமல்	பட்ட ேம,	 ச்சல்	ேபாட் ,	ஊைரக்	 ட்டவில்ைல?
தவ 	என்ேமல்தாேனா?
	
இெதல்லாம் ட	பரவாயில்ைல.	நடந்தைத	அவரிடம்ேவ 	ெசான்ன
ட்டாள்தனத் க் 	யாைர	ேநாவ !

	
தான்	காலெமல்லாம்	ேயாசித்தா ம்,	நடந்த 	நடந்த தான்	என் 	ேதான்ற,
விரக்தி	உண்டாயிற் 	கல்யாணிக் .
	
“அப்பாேவாட	இ தயத்ைதேயா,	கண்ைணேயா	ெமாதல்ேலேய	தானம்
பண்ணியி க்கலாம்.	இல்ேலம்மா?”
	
“எல்லாேம	காலம்	கடந் தான்	நமக் த்	ேதா ம்,	உமா!”	ெப ச் டன்	வந்த
பதில்.
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“ஒங்கப்பா	ெசய் ட் ப்	ேபாயி க்கிற	காரியத்ைதப்	பாத்தியாடா?”
தைலவிரிேகாலமாகத்	தைரயில்	அமர்ந்தி ந்த	சாரதா	கதறினாள்.
	
அவர்கள்	 ம்பத்ைதச்	ேசாகத்தில்	ஆழ்த் வதற்ெகன்ேற	அப்பா	தான்
ஓட் ப்ேபான	ைபக்ைக	அந்த	லாரிேமல்	ேமாதியி க்கமாட்டார்தான்.	ஆனால்,
அம்மாவிடம்	அைத	எப்ப ச்	ெசால்வ !	சாமந்திப் 	மாைல ம்	க த் மாகப்
ப த்தி ந்தவைரப்	பார்த் 	அவ க் ம்	ேகாபம்	வந்த .
	
`எனக் 	ஒேர	ஆைசதான்.	நீ	பட்டம்	வாங்கி,	பிள்ைளங்க க் ப்
ப ச் க் க்கறைத	என்	கண்ணால	பாக்க ம்	சந்திரா!’
	
எப்ப ப்பா	அைத	மறந்தீர்கள்?	ராத்திரி	பகலாக	ஏன்	டாக்சி	ஓட் ,	உடம்ைப
வ த்திக்ெகாண் ர்கள்?
	
அவர 	உடல்	நிைலையப்பற்றி	சாரதா	கரிசனப்ப ம்ேபாெதல்லாம்,	`கா
ெசாந்தக்கார க் 	ஒ 	நாைளக் 	நாப்ப 	ெவள்ளி	 க்க	ேவண் யி க் ,
சாரதா.	சில	நாள்	வ மானம்	பத்தாம,	என்	ைகக்காைசப்	ேபாட் 	சமாளிக்கிேறன்.
நான்	இப்ப 	ஒைழச்சாத்தான்	சந்திர க் க்	கா 	அ ப்ப	 ம்.	வீட் ேல
இ க்கிறமாதிரி	அவன்	சாயம்ேபான,	கிழிசல்	சட்ைடையயா	ேபாட் க்க	 ம்?
மத்த	பசங்க	என்ன	நிைனப்பாங்க?’	என் 	அவள்	வாைய	அைடத் வி வார்.		
	
ேமனகாைவப்பற்றி	வாய்விட் ச்	ெசால்லிவிட	ேவண் ம்	என்
நிைனத் க்ெகாண் ந்தான்.	அ 	ேபான	வாரம்.	இழ 	வீட் ல்	எப்ப
கல்யாணப்ேபச்ைச	எ ப்ப ?
	
ஹாஸ்ட க் 	மீண் ம்	 றப்பட்ட	மகனிடம்,	“அப்பா	இல்லாம,	வீேட	 னியமா
இ க் ய்யா.	நீயாவ 	அ க்க 	வந் ட் ப்	ேபா!”	கண்ணீ டன்	விைட
ெகா த்தாள்	தாய்.
	
இன்ெனா 	பிரச்ைன ம்	நிைன க் 	வந் 	இப்ேபா 	அவைன
அைலக்கைழத்த .	இனி ம்	ேமனகாவிடம்	தன்	 ம்பத்தின்	உண்ைம	நிைலைய
மைறத் ,	ெபரியமனிதத்	ேதாரைணயில்	நடக்க	 யா .
	
“அம்மா!	என்னால	 ந்திமாதிரி	வாராவாரம்	வர யா .	பஸ்ஸுக் 	யா 	தண்டம்
அழற !”	என்றான்	 கத்தில்	க ைமைய	வரவைழத் க்ெகாண் .



	
“சரிப்பா.	நீ	நல்லாப்	ப ச் ,	 ன் க் 	வர ம்.	அ க்காகத்தாேன	அப்பா	அப்ப
ராத்திரி	பகலா	ஒைழச் ..!”	ேமேல	ேபச யாமல்,	 ரல்	அைடத் க்ெகாண்ட .
	
அம்மாைவப்	பார்த்தால்	பரிதாபமாக	இ ந்த 	சந்திர க் .
ப ப்பில்லாவிட்டால்தான்	ெபண்கள்	எவ்வள 	பலகீனமாக	ஆகிவி கிறார்கள்!
எல்லாவற்றிற் ம்	ஆண்கைளேய	நம்பி	வாழ்ந் ,	அவர்கள்	 ைண	இல்லா
ேபான ம்,	ேவரற்ற	மரம்ேபால!
	
“பாத் க் ங்கம்மா,”	என் 	அர்த்தமில்லாமல்	என்னேமா	ெசால்லிவிட் ப்
றப்பட்டான்.
	
“நீ	வந் ட் ப்ேபாய்	ெரண் 	மாசமாயி ச்ேசய்யா!	அப்பா	ேபானப்ேபா
வந்த தான்!”	வாெயல்லாம்	பல்லாக	--	அதில்	சில	ெசாத்ைத	--	சாரதா	மகைன
வரேவற்றாள்.	அவள்	 கம்	சற் த்	ெதளிந்தி ந்ததாகத்	ேதான்றிய 	அவ க் .
சற் 	ெதம் 	எ ந்த .	ேபாகிறவர்கள்	ேபானால்,	இ க்கிறவர்கள்	தங்கள்
பாட்ைடக்	கவனிக்க	ேவண்டாமா!
	
இந்தத்	தடைவயாவ 	ேமனகாைவப்பற்றிய	ேபச்ைச	எ த் விட	ேவண் ம்	என்
நிைனத்தப 	உள்ேள	 ைழந்தான்.
	
வீ 	 ன்ைபவிட	சிறியதாகப்	ேபாய்விட்ட 	ேபாலி ந்த .	மேலசிய	நாட் ன்
ைமயப்ப தி	என் 	ெபயர்தான்!	நான்க க் 	மா க்கட்டடம்!	அதில்	ஒேர
அைறெகாண்ட	பல	வீ கள்,	ஒவ்ெவா 	தளத்தி ம்.
	
இேத	ேகாலாலம் ரில்தான்	ஒவ்ெவா 	அைறயி ம்	 ளிர்சாதன	வசதிகள்
ெபா த்தியி ந்த	பங்களாக்களில்,	ஒ 	 ம்பத் க் 	 ன் ,	நான்
கார்க டன்	வாழ்கிறார்கள்	பலர்!	`நம்மிைடேய	இப்ப ம்	 யி ப் கள்
இ க்கின்றன!’	என் 	யாராவ 	ெசான்னால் ட	நம்ப	மாட்டார்கள்	அவர்கள்!
கழி ம்,	 ப்ைப மாக,	அவ்வள 	பின்தங்கிப்ேபாயி ந்த 	அவ்விடம்.	சந்திரன்
க்ைகச்	 ளித் க்ெகாண்டான்.

	
றிப்பிடத்தக்க	கல்வியறிேவா,	திறேனா	இன்றி,	ெசாற்ப	கா க் 	ேவைல

ெசய்பவர்கள்,	ேவைலேய	ெசய்யா 	எந்ேநர ம்	 த்ேத	தம்	அவலத்ைத	மறக்க
நிைனப்பவர்கள்,	தக்க	வழிகாட்டலின்றி	தீய	நடத்ைதகளில்	ஈ ப ம்	இைளஞர்கள்
--	இவர்கள்	மத்தியில்	வாழ்ந் ம்,	தனக் 	ஒ 	நல்ல	வழிையக்	காட் யி க்கிறார்
அப்பா!	அவரில்லா 	வீேட	ெவறிச்ேசா ப்	ேபான ேபாலி ந்த .
	
பன்னிரண் 	வயதானேபா ,	“ஒ 	 .வி.	வாங் ங்கப்பா!	என் 	அவன்



ெகஞ்சலாகக்	ேகட்டேபா ,	“நீ	ப ச் ,	என்ன	ேவ ேமா	வாங்கிக்க!’	என்றார்
எப்ேபா மில்லாத	க ைமயாக.
	
`பாவங்க!	ஆைசயாக்	ேகக்கறான்!	மாசாமாசம்,	தவைண	 ைறயிேல..,’	என்
சிறி 	பயத் டன்	ஆரம்பித்த	மைனவிைய ம்	அடக்கினார்:	`நீ	 ம்மா	இ !
ப க்கிற	வயசிேல	ப க்க ம்!’
	
`அவர்	ெசான்னதற் 	ேமேலேய	சாதித் க்	காட் கிேறன்!’	என் 	அந்த	இளம்
வயதில்	க விக்ெகாண்டான்.	உத கள்	இ கின.
	
காலங்கடந் 	 ரிந்த 	அப்பாவின்	வார்த்ைதகளிலி ந்த	உண்ைம.
	
“என்னம்மா,	வீட் ேல	இத்தைன	ஜாமா ங்க	அைடச் 	ெவச்சி க்கீங்க?	ஒைடஞ்ச
நாற்காலி ம்,	ேமைச ம்!”	என் 	 கார்	ெசய்த	மகனிடம்,	“எல்லாம்	நீ	ப ச் ,
ெபரியாளா	வர ம் 	அப்பா	ஆைச	ஆைசயா	வாங்கின டா!”	என்றாள்	சாரதா,
ெகஞ்சலாக.	“நம்ப	வீட் க் 	யாராவ 	வந்தா,	எங்க	ஒக்கா வாங்க?”	என் 	தன்
ெசய்ைகக் 	நியாயம்	கற்பிக்கப்	பார்த்தாள்.
	
“தைரயில	ஒக்காரட் ம்.	நாம்ப	லட்சாதிபதி	இல்ேலன் 	அவங்க க் த்
ெதரியாதா?”
	
அம்மாவின்	 கம்	ேபான	ேபாக்ைகப்	பார்த் ,	தான்	ஏன்	இப்ப 	ஆகிவிட்ேடாம்
என் 	அவ க்ேக	வ த்தமாக	இ ந்த .	அப்பாவின்	நிைலைமயால்	 ம்பம்
சீர்ெகட் ந்த 	என்னேவா	உண்ைமதான்.	அதற்காக	தன்	இயலாைமைய	இந்த
அப்பாவி	அம்மாேமல்	காட் வ 	என்ன	 த்திசாலித்தனம்?
	
தன்	வார்த்ைதகளால்	ஏற்பட்ட	பாதிப்ைபக்	 ைறக் ம்	 யற்சியில்,	“என்ேனாட
ப ப் 	 ஞ்ச ம்	பா ங்கேளன்!	ேவற	வீட் க் 	ஒங்கைளக்	 ட் ட் ேபாய்,
ராணிமாதிரி	ெவச்சி க்கப்ேபாேறன்.	ெமாதல்ேல	வாடைக	வீ தான்.	ஆனா,
இைதவிடப்	ெபரிசா,	நல்லா	இ க் ம்”.
	
அம்மாவின்	 கத்தின்	இ க்கம்	 ைறயவில்ைல.
	
“அப் றம்..,	மஸ்ஜிட்	இண் யாக் ப்	ேபாய்	--	அங்ேகதாேன	நிைறய
நைகக்கைடங்க	இ க் 	--	அங்ேக	ேபாய்,	`ஒங்க க் ப்	பி ச்சைத	எல்லாம்
வாங்கிக் ங்கம்மா,’	அப்ப ன் ..!”	என் 	ெதாடர்ந்தேபா ,	தான்	ெசால்வ ேபால்
ெசய்ய	 மா	என்ெறல்லாம்	அவன்	ேயாசித் க்	ெகாண் க்கவில்ைல.	அந்தக்
கன கேள	அவ க் 	நிைறைவ	அளித்தன.
	



அவ ைடய	உற்சாகத்தில்	பங் ெகாள்ளா ,	“எனக் 	இனிேம	எ க் டா	ப ன்
நைகங்க?”	என் 	விரக்தி டன்	தன்	விதைவக்ேகாலத்ைத	நிைன ப த்தினாள்
சாரதா.	“நா ேபர்	வாயில	 ந் 	வர்ற க்கா?”
	
சந்திர க் க்	ேகாபம்	வந்த .	“எனக் 	வசதி	இ க் ,	நான்	எங்கம்மா க்
வாங்கித்	தந் ட் ப்ேபாேறன்!	மத்தவங்க க் 	அதிேல	என்ன	ெபாறாைம?”
என் 	கத்தினான்,	என்னேவா	அப்ேபாேத	ெபரிய	பணக்காரனாகி	விட்ட ேபால.
	
“சாத்திரத்ைத	மதிக்க	ேவணாமா?”
	
“அெதல்லாம்	 ம்மா	ஆம்பைளங்க	ேபாட்ட	சட்டம்!	அந்தக்	காலத்திேல
அவங்கதாேன	ப ச்சவங்க!	ெபாம்பைளங்கைள	அ ைமயாேவ	ெவச்சி க்க,
இப்ப 	ஆம்பைளங்க க் ச்	சாதகமாேவ	எல்லாம்	ெசால்லி	ெவச்சி க்காங்க!	ஒ
ெபாண் 	பிறந்ததிலி ந் 	அலங்காரம்	பண்ணிக்கறா.	ந விேல	வந்த	 ஷன்
ேபாயிட்டா,	அவ ம்	 ன்யமா?”	எப்ேபாேதா	கல் ரி	ேபச் ப்ேபாட் யில்	தான்
காரசாரமாக	விவாதித்தைத	உணர்ச்சி டன்	எ த் ச்ெசான்னான்.
	
சாரதாவின்	ேகா ட்ட	 கத்தில்	ஒ 	 ன்னைக.
	
“இப்ேபா	எ க் 	இந்தச்	சிரிப் ?”	 ைறத்தான்.
	
“ஒன்ைனக்	கட் க்கப்ேபாற	ெபாண் 	 த் ெவச்சவன் 	ெநனப் 	ஓ ச்சா,
அதான்!”
	
“அவ	ேப 	ேமனகா!”	சமயம்	பார்த் ச்	ெசான்னான்.
	
“யா ?”
	
“ஒன்ைனக்	கட் க்கப்ேபாற	ெபாண் ன் 	ெசான்னீங்கேள,	அவதான்!	நான்	ஒ
ேபச் ப்ேபாட் யிேல	இப்ப ப்	ேபசினைதப்	பாத் 	அவேள	மயங்கிட்டா!”	அந்த
நிைனப்பில்	சந்ேதாஷமாகச்	சிரித்தான்.
	
“அவங்க	 ம்பம்	எப்ப யாப்பட்ட ,	சந்திரா?”
	
“ெசாந்தமா	கா 	ஓட் ட் 	காேலஜூக் 	வ வா!	அப்ேபா		பாத் க் ங்கேளன்!”
அவ டன்	ேசர்ந் 	தா ம்	ஒ 	லட்சாதிபதி	ஆகிவிட்டைதப்ேபான்ற	ெப ைம
அவன்	 ரலில்.
	
“நல்லா	ேயாசிச் க்கப்பா.	ெராம்ப	பணக்காரிங்கேற!	நம்ப	 ம்பம்	இப்ேபா



இ க்கிற	நிைலைமக் 	அந்தப்	ெபாண் 	ஒத் 	வ மா?	இப்ேபா	ேபாய்
ெபாண் 	ேகட்டா,	மதிப்பாங்களா!”
	
அவைன ம்	பயம்	பி த் க்ெகாண்ட .	எந்தக்	காலத்தில்	ேவைலக் ப்	ேபாவ ,
பணக்காரனாவ !	 ற்றில்	ஒ வ க் த்தான்	ஆசிரியர்	பயிற்சி	கற் த்
ேதர்ந்தவர்க க்ேக	உத்திேயாகம்	கிைடக்கிறதாம்!
	
தன்	பயத்ைத	அப்பால்	தள்ளிவிட் ,	“ெபரிய	ப ப் 	ப ச் ,	நல்ல	ேவைலக் ப்
ேபானா,	நா ம்	பணக்காரனா	ஆயிட் ப்ேபாேறன்!”	என் 	தாைய	சமாதானம்
ெசய்தான்.
	
“ெமாதல்ேல	நல்லப யா	ப ப்ைப	 க்கிற	வழிையப்	பா ய்யா!	நான்	ெசால்ற
ேபச்ைசக்	ேக .	கல்யாண	ேயாசைன	எல்லாம்	இப்ேபா	ேவணாம்!”
	
“நம்ப	கல்யாணம்	ஆனப் ற ம்	இப்ப த்தான்	ப ப் ,	ப ப் ன் 	உசிைர	விட் ட்
இ க்கப்ேபாறியா,	மேகஷ்?”	ெசல்லமாகக்	ேகாபித்தாள்	காதலி.
	
“ப க்கிற	காலதிேல	காதல்,	கத்தரிக்காய் 	மனைச	ந வ	விடக் டா ன்
எனக் 	ஞாேனாதயம்	வந்திச்சா?”	என் 	ேவ க்ைகயாகப்	ேபசி	நிைலைமயின்
இ க்கத்ைதத்	தணிக்கப்பார்த்தான்.
	
“அெதல்லாம்	எனக் த்	ெதரியா .	இன்னிக்ேக	எங்கப்பாைவப்	பாக்க	வர்ேற!”
	
சந்திர க் ச்	சபலம்	ஏற்பட்ட .	ஒ 	ெபரிய	மனிதரின்	தய 	இ ந்தால்,	 லபமாக
ன் க் 	வந் விட	 யா ?

	
அப்ேபா 	அவன்	நிைனத்தி க்கவில்ைல,	அவர்கள்	 ம்ப	நிலவரத்ைதத்

வித்	 விக்	ேகட் விட் ,	`என்ன	ைதரியத்திேல	இந்த	வீட் க் ள்ேள
ைழஞ்ேச?’	என் 	விரட் ய ப்பார்	அந்தப்	`ெபரிய’	மனிதர்	என் .		

	
`ேமனகாதான்	ெசான்னாள்	என்றால்,	என்	 த்தி	எங்ேக	ேபாயிற் !	அம்மா
ெசான்னைதக்	ேகட் க்க	ேவண் ம்.	இப்ப 	சி பிள்ைளத்தனமாய்..!’	உடேன
அம்மாைவப்	பார்த் ,	அவள்	ம யில்	தைலைவத் 	அழேவண் ம்	ேபாலி ந்த .
	
அம்மாைவ	அைழத்தான்.	வீட் ன்	கீேழ	இ ந்த	பலசரக் க்கைட	 தலாளி
நல்லவர்.	கைட	சிப்பந்திைய	விட் 	அம்மாைவ	அைழத் வரச்	ெசால்வார்.
“நீங்க	ெசான்ன 	சரியாப்ேபாச் ம்மா,”	என் 	அைடத்த	 ரலில்	ஆரம்பித்தவன்,
நடந்தைதச்	 க்கமாகச்	ெசான்னான்.	அதிகம்	ேபசினால்	அ வி ேவாேமா
என்ற	பயம்	எழ,	உைரயாடைலத்	 ண் த்தான்.



	
மக ைடய	 ரலில்	அவ்வள 	ேசாகத்ைத,	விரக்திைய	என் ேம
ேகட்டதில்ைலேய!	சாரதா	அதிர்ந் ேபானாள்.	` .வி.	கிைடயா !’	என் 	அப்பா
ெசான்ன ம்,	உதட்ைட	இ க்கிக்ெகாண் 	ேபானமகன்.	ஏற்ெகனேவ
பி வாதக்காரன்!	இப்ேபா 	அசந்தர்ப்பமாக	ஏதாவ 	ெசய் ெகாண் விட்டால்?
	
`நீ ம்	என்ைன	விட் ட் ப்	ேபாயிடப்ேபாறியாடா?’	என் 	அலறிய தவள்,
அவைனக்	காண	விைரந் 	வந்தாள்.
	
“கண் !	கண் !”	பலர்	பார்க்க	தாய்	அவன்	கன்னத்ைதத்	தடவிய
சந்திர க் 	ெவட்கத்ைத	உண் பண்ணிய .	“என்னம்மா,	நீங்க!”	என்
சி ங்கினான்.
	
“நீ	அழறமாதிரி	ேகட் ச்சா!	பயந் ட்ேடண்டா!”	என்றாள்,	படபடப்
ைறயாமேலேய.

	
“நல்ல	அம்மா!”	சிரிப்ைப	வரவைழத் க்ெகாண்டான்	மகன்.	“நான்	என்னம்மா,
தமிழ்ப்பட	ஹீேராவா,	காதல்ேல	ேதால்வி	வந்தா,	 ச்ேச	என்ைன	அழிச் க்க,
இல்ேல,	 ைளெகட்டதனமா		தற்ெகாைல	ெசஞ் க்க!	எனக் ம்	ெபா ப்
இ க் ம்மா.	நான்	யாேராட	மகன்?”	ெநஞ்ைச	நிமிர்த்தினான்.	“ப ப்

யப்ேபா .	ேவைலயில	ேசர்ந் ,	 தல்	மாசச்	சம்பளத்திேல	ஒங்க க் 	நைக
வாங்கிக்	 க்க ம்.	ெபரிய	வீட் ேல	 ைவக்க ம்.	இெதல்லாத்ைத ம்
விட் ட் ,	நான்	ஏன்	சாகப்ேபாேறன்!”	பழக்கமாகிப்	ேபாய்விட்ட	சவடால்தனம்
இப்ேபா 	அம்மாைவச்	சமாதானப்ப த்த	ைகெகா த்த .
	
ஒ 	மணி	ேநரத் க் ன்,	ஒ 	 ட் 	நிைறய	இ ந்த	தைலவலி	மாத்திைரகைளத்
தான்	 ங்க	இ ந்தேபா ,	`நீ	என்னடா,	தமிழ்ப்பட	ஹீேராவா,	காதல்ேல	ேதால்வி
வந்தா,	 ச்ேச	ஒன்ைன	அழிச் க்க,	இல்ேல,	 ைளெகட்டதனமா		தற்ெகாைல
ெசஞ் க்க!	ஒன்ைனேய	நம்பிக்கிட் 	இ க்கிற	ஒங்கம்மாைவக்	ெகாஞ்சமாவ
நிைனச் ப்	பாத்தியா?	 ட்டாள்!’		என் 	ஏளனம்	ெசய்தப 	க ந் ,	அைதப்
பி ங்கிய	நண்பன்	மனக்கண் ன்	ேதான்றிச்	சிரித்தான்.
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“அக்கா!	ஜானவாசம்,	ஊஞ்சல்	எ ேம	ேவண்டாம் ட்டாராேம	மாப்பிள்ைள!”
அத்ைதயிடம்	 ைறயிட்டாள்	அம்மா.
	
சற் த்	 ரத்தில்	பாயில்	அமர்ந் 	பட் ப் டைவகைளத்	ேதர்ந்ெத த் க்
ெகாண் ந்த	மணப்ெபண்	ராதா	காைதத்	தீட் க்ெகாண்டாள்.	அ பவம்
திர்ந்த	அத்ைத	அதற் 	என்ன	பதில்	ெசால்லப்ேபாகிறாள்?

	
“அத்தைனக்கத்தைன	ெசல 	மிச்சம் 	ெநனச் க்ேகா 	விசாலம்!”	என்
ஆ தல்	அளித் விட் ,	“நம்பாத்திலதான்	இ 	ெமாதல்	கல்யாணம்!	மாப்பிள்ைள
எல்லாத்ைத ம்	ஆண் 	அ பவிச்சவேரான்ேனா!”	என் 	ஒ 	கசப்பான
ெசய்திைய	நிைன ப த்தினாள்	.
	
ப்ப 	வயைத	எட் விட்ட	தனக் ம்	ஒ வர்	வாய்க்கப்ேபாகிறார்		என் 	ஆனந்த

ெவள்ளத்தில்	நீந்திக்ெகாண் ந்த	ராதா க் த்	தி ெரன் 	 ச் 	 ட் ய .
	
`எைளயாளா	வா(ழ்)க்கப்பட்டா	என்ன?	எனக் ம்	அப்பா க் ம்	 சா	பதிேனா
வய 	வித்தியாசம்!	இந்த	மாப்பிள்ைளப்ைபயன்		ஒன்ைனவிட	நாேல	வய தான்
ெபரியவர்!	 ழந்ைத	 ட் ம்	கிைடயா !”			ஏேதேதா	ெசால்லி,	அம்மா	அவைளக்
கைரத்தி ந்தாள்.	“ த்தாேளாட	ெரண்ேட	வ ஷம்தானாம்	 த்தனம்.	ஒன்ைனப்
பாத்த ம்தான்	ெரண்டாம்	கல்யாணம்	பண்ணிக்கேவ	ேதாணித்தாம்!	ெபாண்
பாக்க	வரச்ேச	அவாக்கா	ெசான்னா!”	 ரல்	ெகஞ்சலாக	ஒலித்த .
	
தன்ைனத்	ேத 	வர ம்	ஆளில்லாமல்	ேபாகவில்ைல	என் 	அவள்	அைடந்த	 ரிப்
விைரவிேலேய	அ ங்கிப்ேபாயிற் ,	எண்ைணயிலி ந் 	எ க்கப்பட்ட	 ரிேபால்.
	
“அந்தப்	பழிகாரி,	அதாண் ,	அல்பா சில	ேபானாேள	ஒன்	 த்தா,	அவ	ேப
தாவாம்.	அப்ப ேய	ஒன்ைன	உரிச் 	ெவச்சமாதிரி	இ ப்பாளாம்	--	சாட்ைடமாதிரி

ெதாங்கற	பின்ன ம்,	எள் ப் ேபால	 க் மா!	ஏேதா ,	நீ	ெபா ைமயா
காத்திண் 	இ ந்த 	வீணாப்ேபாகேல ம்மா!”	அத்ைத	மங்களம்	இவ்வள
விவரமாகச்	ெசால்லாமேல	இ ந்தி க்கலாம்.
	
ராதா க் 	 தல்	இ 	அ தான்.	வய 	வித்தியாசம்	சரிதான்,	ஆனால்



அ பவம்?
	
கல்யாண	பரபரப்பில்	அந்த	அதிர்ச்சி	மங்கிவிட் ந்த .	இப்ேபா 	அம்மா	அைத
உ ப்பி	விட் விட்டாள்.
	
`எனக் 	இ 	 தல்	கல்யாணம்தாேன?	என்	மனநிைலைய,	உற்சாகத்ைத	அவர்
எப்ப ப்	 ரிந் ெகாள்ளாமல்	ேபாகலாம்?’	என்ற		சி 	ேகாபம்	வந்த .	`சாந்தி

ர்த்தம் ட	ேவண்டாம் வாரா,	பாக்கேறன்!’		என் 	விைளயாட்டாய்
க விக்ெகாள்ைகயில்	இதழ்களில்	 ன் வல்	ெநளிந்த .
	
சி வர்க க் க் டப்	 ரிகிறமாதிரி	 தலிர 	காட்சிகைள	விளக் ம்
ண்ணியத்ைதக்	கட் க்ெகாண்ட	தமிழ்ப்படங்கைள	நிைனத் க்ெகாண்டேபா
ராதா க் ச்	சிரிப் 	சிரிப்பாக	வந்த .	அப்ப த்தாேன	இன்றிர க்காக	அந்த
அைறைய	அலங்கரித்தி ப்பார்கள்?	என்ன	மலர்கெளல்லாம்
உபேயாகித்தி ப்பார்கள்?	மல்லிைக,	ேராஜா,	சாமந்தி?	வாசைன	இல்லாவிட்டா ம்
பரவாயில்ைல,	அழகாகத்தாேன	இ க்கிற 	என் 	வண்ண	வண்ணமாக	ஆர்கிட்
க்கைளப்	பரப்பியி ப்பார்கேளா,	ப க்ைகயில்?

	
நிைன 	எங்ேகா	ேபாக,	நாணம்	மி ந்த 	ராதா க் .	சீ!	இ 	என்ன
ெவட்கங்ெகட்டத்தனம்!
	
நாத்தனார்	உடன்வர,	சகல	அலங்காரங்க டன்	நடந்தாள்.	ஆர்வத்தில்	சற்
ேவகமாகேவ	நடக்கிேறாேமா?	எண்ணப்ேபாக் 	நாணத்ைத	உண்டாக்க,	கால்கள்
பின்னிக்ெகாண்டன.	 ன் வ டன்	அவைள	ெமல்ல	இ த்தாள்	நாத்தனார்.
“கதைவ	உள்ேள	தாப்பா	ேபாட் க்ேகா!”	என் 	கி கி த்தாள்.
	
ெவளியில்	ஆரவாரம்	எ ம்	இல்ைல.	அ வ ப் 	ஊட் ம்	வைகயில்	ேதாழிகள்
உச்சஸ்தாயியில்	சிரிப்பெதல்லாம்	படங்களில்	மட் ம்தாேனா!
	
ெமல்ல	தைலநிமிர்ந்தாள்.	தவறான	அைறக் ள்	 ைழந் விட்ேடாமா?	 த்தமாக
ஒ 	அலங்கார ம்	இல்ைல.
	
“வா,	ராதா!”	சிறி ம்	தயக்கமில்லா 	அவைள	அைழத்தான்	அவள 	கணவன்.
	
மீண் ம்	அவள்	பார்ைவ	அந்த	அைறைய	அளெவ த்த .
	
அைதப்	 ரிந் ெகாண்டவனாய்,	“என்னடா,	பால்,	பழம்,	 	எ ேம	இல்ைலேயன்
பாக்கறியா?	நாந்தான்	அெதல்லாம்	ஒண் ம்	ேவண்டாம் 	அ ச் ச்
ெசால்லிட்ேடன்.	எ க் 	வீணா,	பைழய	ஞாபகத்ைதெயல்லாம்	கிளற ம்!”



	
`பைழய	ஞாபகம்!’
	
இரண் 	வ டங்களில்	ெமாத்தம்	எவ்வள 	இர கள்?	ேவண்டாத	கணக்
எ ந்த .	எதிர்பாராத	அதிர்ச்சியால்	மயங்கி	விழப்ேபானாள்.
	
விைரவாக	எ ந்தவன்	அவைளப்	பற்றிக்ெகாண்டான்.	“என்னம்மா?”	அந்தக்
ரலில்	சத்தியமாக	காதல்	இல்ைல.	 திய	ேவகம்?	ஊ ம்!	ெவ ம்	அ தாபம்

மட் ம்தான்.
	
“தைல	 த்திப்ேபாச்சா?	நாெளல்லாம்	ேஹாமப் ைகயில	ஒக்காந்தி ந்த !
அப்ப த்தான்	இ க் ம்!”
	
`ஐேயா!	இப்ப 	எல்லாத்ைத ம்	ெதரிஞ் 	ெவச்சிண் க்காப்ேபால
ேபசாதீங்ேகாேளன்!’	என் 	அலற	ேவண் ம்ேபால	இ ந்த 	ராதா க் .
	
“தைலவலி	மாத்திைர	ேவ மா?”
	
`அந்தக்	கசப்ைபேவற	 ங்க மா?’	ம த் த்	தைலயாட் னாள்.
	
“அப்ேபா	சரி.	நன்னா	 ங் !”	அைறக்கதைவத்	திறந் ெகாண் 	ெவளிேய
ேபானவைனேய	ெவறித்தாள்	ராதா.	கற்பைனக் ம்,	உண்ைம	நடப் க் ம்	இவ்வள
ேவ பாடா	இ க் ம்!
	
ம நாள்	காைல	ராதா	கண்விழித்தேபா ,	நல்ல	ெவயில்	வந்தி ந்த .	அவசரமாக
எ ந் ,	சற்ேற	கசங்கியி ந்த	ெமத்ைத	உைறையச்	சீர்ப த்தியேபா ,	அ ைக
வ ம்ேபால	இ ந்த .	கட் ப்ப த்திக்ெகாண் 	ெவளிேய	வந்தாள்.	நாத்தனார்
தயாராகக்	காத்தி ந்தாள்.
	
“`அவைள	எ ப்பாேதக்கா.	ெராம்ப	ஓய்ஞ் 	ேபாயிட்டா’ன் 	கி ஷ்ணன்
ெசான்னான்!”	கண்ைணச்	சிமிட் னாள்	விஷமமாக.	“அப்பா !	ஒேர	நாளிேல	என்ன
கரிசனம்!”
	
அதற் 	என்ன	பதில்	ெசால்வ 	என் 	 ரியா ,	தைலைய	அதீதமாகக்
னிந் ெகாண்டாள்	ராதா.

	
தனிைமயில்	அம்மாவின்	ேபச்ேசா	கண்டனமாக	ஒலித்த .	“ஏண் ?	இவ்வள
ேநரமா	 ங் ேவ,	ஒ 	ெபாண் ?	ஒங்க	 க்காத் க்காரா	என்ன	நிைனச் ப்பா?
ெபாண்ைண	சரியா	வளக்கேலன் 	என்ைனத்தாேன	 த்தம்	ெசால்வா?”



	
“நீ	என்ன	விசாலம்!	ெகாழந்ைதக் 	கால்	க த் ப்ேபாயி க் ம்!”	என்
அவ க் 	வக்காலத் 	வாங்கினாள்	மங்களத்ைத.	அேத	 ச்சில்,	“ஏண்டா
கண்ணா?	மாப்பிள்ைள	ேகாபதாபம்	இல்லாம	இ க்காரா?”	என் 	அவைள
விசாரித்தேபா ,	ராதா க் 	அ வதா,	சிரிப்பதா	என் 	 ரியவில்ைல.
ேகாபமாவ ,	தாபமாவ !
	
“மங்களத்ைத!	வாங்ேகா,	வாங்ேகா!”
	
அதற் 	விைடயாக,	உள்ேள	 ைழந்த டேனேய,	“ க் ம்	 ழி மா
இ ப்பிேய ம்மா!	என்ன 	இப் 	பல் ம்	பவிஷுமா	ேபாயிட்ேட!”	என்
அங்கலாய்த்தாள்	அத்ைத.
	
அந்தப்	பரிவில்	உ கிப்ேபான	ராதா	தன்	மனதிலி ந்தைத	--	தன்
ஆைசக்கன கள்,	அைவ	ெநா ங்கிய	விதம்,	அ வமாக	இ க் ம்	 தா டன்
தான்	ேபாட் ேபாட் 	ெஜயிக்க	 மா	என்ற	அவநம்பிக்ைக,	அச்சம்	--
எல்லாவற்ைற ம்	ெகாட் த்	தீர்த்தாள்.
	
சற் 	ேயாசித் விட் ,	 தியவள்	ேபசினாள்:	“ெரண்டாந்தாரம் 	ெதரிஞ்ேச
க த்ைத	நீட் ட் ,		இப்ேபா	அ 	என்ன	பண்ற !		நாைளக்ேக	நீ
ெசத் ெவச்சா..!”
	
“அத்ைத!”	என் 	அலறினாள்	ராதா.
	
“அட,	ஒ 	ேபச் க் ச்	ெசால்ேறண் .	அ க் ள்ள,	ெதாங்கற	 ைல	எம்பி	எம்பிப்
பி க்கிற	 ைனக் ட் மாதிரி	 திக்கறிேய!”	என் 	ெசல்லமாகக்	க ந் விட் ,
“நான்	என்ன	ெசால்ல	வந்ேதன்னா..,	அதான்,”	கைனத் க்ெகாண்டாள்.	“ஒனக்ேக
ஒண் 	ஆச் ன் 	ைவ.	ஒங்காத் க்காரன்	நாேல	நாள்ல	ஜம்ஜம் 	இன்
கல்யாணம்	பண்ணிண் ..,”	என் 	ெசால்லப்ேபானைத	 ப்பதற் ள்	ராதா
ரிந் ெகாண்டாள்.
	
தான்	இறந்தா ம்,	தன்ைனப்	பிறர்	மறந் விடக் டாேத	என்ற	பைதப்
எல்லாரிட ம்	இ க்கிற .	தான்	ெசய்த 	சரிதாேனா	என்ற	 ற்ற	உணர் ம்,
மைறந்தவ க் த்	 ேராகம்	ெசய்கிேறாேமா	என்ற	பைதப் ம்	அவ க் 	மட் ம்
இ க்காதா!
	
இந்த	உண்ைம	 ரியாமல்,	என்னேமா,	தான்	ஓயா 	ப க் ம்	காதல்
நவீனங்களி ம்,	தமிழ்	திைரப்படங்களி ம்	வ ம்	கதாநாயகிையப்ேபால்
கன கைள	வளர்த் க்ெகாண் ,	இவ ம்	ஒ 	கமலஹாசன்,	ஒ



ர்யாைவப்ேபால	கண்களிேலேய	காதைலக்	காட் வதில்ைலேய	என்
ைறப்பட் க்ெகாண்ட 	தன்	 ட்டாள்தனம்!	ேகா க்கணக்கிேல	சம்பளம்

வாங்கினால்தான்	அெதல்லாம்	 ம்	ேபாலி க்கிற !
	
“ஏண் ம்மா!	என்னதான்	ஆத்திேல	இ ந்தா ம்,	பகல்ேல ம்	ைநட் தானா!	 சா
கல்யாணமானவளா	லட்சணமா,	 டைவ	கட் க்ேகா.	ஆம்பைடயான்	கண் க்
எப்ப ம்	அழகா,	லட்சணமா	இ க்க ம்.	இெதல்லாம்	மத்தவா	ெசால்லியா
ெதரிய ம்	ேநாக் !”
	
` டைவ’	என்ற	வார்த்ைத	காதில்	வி ந்த ம்,	ராதாவின்	நிைன 	எங்ேகா
தாவிய .
	
`இந்த	ெரண் 	 டைவயில	எைதக்	கட் க்கட் ம்?’	எப்ப யாவ 	கணவ டன்
ெந க்கத்ைத	உண்டாக்கிக்ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ற	 ப் 	அவ க் .
	
`ஏேதா,	ஒனக் ப்	பி ச்சைத	கட் க்ேகாேயன்!’	அசிரத்ைதயாக	வந்த
கி ஷ்ணனின்	பதில்.
	
`பாத் 	ரசிக்கப்ேபாற 	நீங்கதாேன!’	கண்களிேலேய	கிறக்கத்ைதக்	காட் னாள்.
	
	அசந்தர்ப்பமாக,	` தா ம்	இப்ப த்தான்!’	என் 	ெசால்லிைவப்பான்.	` யம்மா
ேயாசிக்கத்	ெதரியாதா	ெபாண்க க் ?’
	
அத்ைதயின்	 ரல்	அவைளப்	பைழய	கசப்பிலி ந் 	மீட் 	வந்த .	”ஏண்
கண்ணா?	மாப்பிள்ைள	ஆைச	ஆைசயா	ஒன்ைன	 க் த்திக்கச்	ெசான்னாராம்.
நீ	மாட்டேவ	மாட்ேடன் ட் யாேம!”
	
ேவ 	யார்,	நாத்தனார்தான்	கனகாரியமாக	வத்தி	ைவத்தி ப்பாள்!	ராதா
உதட்ைடச்	 ழித்தாள்.
	
“ஆத்திேலேய	ைவரேபஸரி	இ க்காேம!	ஒனக்ெகன்ன ,	கசக்கறேதா?”
	
எரிச்ச டன்,	“அ 	அவேளாட ,	அத்ைத.	என்ைன	 தாவா	மாத்தப்	பாக்கறார்,”
என்றவள்,	அதற் ேம ம்	தாள யா ,	“அ 	என்னால	 யா .	நான்
ராதாதான்.	 தா	இல்ேல!”	என் விட் க்	கதறி	அ தாள்.
	
“ ளிக்காம	இ க்கியாம்.	இப்ப	என்ன	 	மாசமா?	இந்தச்	சமயத்திேல
இப்ப த்தான்	எல்லாத் க் ம்	ேகாப ம்	அ ைக ம்	வ ம்!	வி .	 ள்ள	ெபத்தா
எல்லாம்	சரியாப்	ேபாயி ம்!”	அவ ைடய	உணர்ச்சிக்	ெகாந்தளிப் க் ம்	ஒ



வியாக்கியானம்	ைவத்தி ந்தாள்	அத்ைத.	“ஒனக் ப்	பி க் ேமன் ,
ெவண்ைணையக்	காய்ச்சி,		ைம ர்பா 	ெகளறிண் 	வந்ேதன்.	இந்த
சமயத்திேல	பி ச்சைத	எல்லாம்	சாப்பிட் ட ம்.	அப்ேபாதான்	ெகாழந்த
ெகாைறயில்லாம	ெபாறக் ம்!”
அத்ைதயின்	வாக் 	பலித்த .
	
கைடசியில்,	 தா	ெசய்ய	 யாத	ஒன்ைறத்	தான்	ெசய் விட்ேடாம்!	அவ க்
வாரிைசக்	ெகா த் விட்ேடாம்!	ராதா க் ப்	ெப ைமயாக	இ ந்த .
	
பா 	பிறந்தபின்,	கி ஷ்ணன்	 தாைவப்பற்றிப்	ேப வ 	நின் ேபான .
ழந்ைதேய	உலகம்	என்றி ந்தான்.

	
அந்த	ஆனந்த ம்	நிைலக்கவில்ைல.
	
ரம் த்தான்	பழத்ைத	ஏன்	 சா	வாயில	ேபாட் ண்டான்?		
	
அ 	அவன்	தப்பில்ைலேய!	ெகாட்ைட	ெதாண்ைடயில்	சிக்கிக் ம் 	 ரியற	வயசா
அ !
	
ழந்ைத	சத்தம்	ேபாடாம	இ க்காேனன் 	வந் 	பாத்தி க்க	ேவண்டாம்?	அப்ப

என்ன	கைத	ப க்கிற	ெகட்ட	வழக்கம்!
	
ற்ற	உணர்ச்சியில்	உழன்ற	ராதாவின்	 யரம்	ஓயேவயில்ைல.

	
“என்	தங்கேம!	இெதல்லாம்	நம்ப	ைகயில	இல்ேல .	 ழிப்பிள்ைள	ம யிேலன்
ெசால்வா.	அ த்த	வ ஷம்	பா ேவ	வந் 	பிறப்பான்,	பா !”	என்ற	மங்களத்ைதயின்
ஆ தல்	ேபச் 	அப்ேபா 	அவ க் ச்	சமாதானத்ைத	அளிக்கவில்ைல.	ஆனால்,
ேகா 	பிறந்த ம்,	அந்த	வீட் ல்	மைறந்த	மகிழ்ச்சி	மீண் ம்	தைல க்கிய .
	
“ஆ 	மாசம்தான்	ஆற !	அ க் ள்ேள	இ க் 	எத்தைன	விஷமம்கிேறள்!
பாைலக்	கலக்கிண் 	வந் 	பாக்கேறன்,	இ 	ேசாஃபா	அ யில	ஒளிஞ்சிண்
சிரிக்கிற !”	என் 	சிரித் விட் ,	“பா ம்	இப்ப த்தாேன	பண் வான்!”	என்

த்தவள்	சட்ெடன	நி த்தினாள்.
	
எங்ேகா	அ க்க 	ேகட்டாற்ேபால	இ ந்த .	ேகா வின்	ஒவ்ெவா 	ெசயலி ம்,
அைசவி ம்	மைறந்த	பா ைவக்	கண் ,	அவைன	இழந்த	ேசாகத்ைத	மறக்க
நிைனக்கிறதா	தன்	ெநாந்த	மனம்?
	
இைதேய	கணவர்	ெசய்தேபா ,	தன்னால்	ஏன்	அைதப்	 ரிந் ,	ஏற்க



யவில்ைல?
	
“என்ன	ேயாசைன,	ராதா?”
	
நன லகிற் 	வந்தாள்.	“என்னேமா	ெநனச் ண்ேடன்.	நான்	 க்
த்திக்க ம் 	ஆைசயா	ேகட்ேடேள!	இன்னிக் 	பத்தர்	கைடக் ப்	ேபாலாமா?”

	
அவைள	அதிசயமாகப்	பார்த்தான்	கி ஷ்ணன்.	“எ க் ?	ஒண் ம்	ேவண்டாம்.
ஒன்ைன	இப்பி ேய	பாத் ப்	பழகிப்ேபாயி த் !”
	
ராதா க் 	ஏமாற்றமாக	இ ந்த .
	
நான்	ெசத்தா ம்,	ஒண் ,	ெரண் 	வ ஷத்திேலேய	என்ைன	மறந் வாேரா?
	
ேச!	இந்த	 ஷாேள	இப்ப த்தான்!	ெராம்ப	ேமாசம்!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8.	������	�������
	
டான்ஸ்	 ச்சர்	 ந்தராம்பாள்	ேமைடேய	இல்லாமல்	 த்ர	தாண்டவம்
ஆ க்ெகாண் ந்தாள்.
	
“யார்தான்	விமரிசனம்	எ தற ன் 	ஒ 	இ ..,”	சரியான	வார்த்ைதக்காகச்
சற் 	ேயாசித்தாள்.	ஆத்திரத்தில்	ஒன் ம்	பி படாததால்,	அைதேய	தி ப்பிச்
ெசான்னாள்.	“..ஒ 	இ 	ேவண்டாம்?	நம்ப	மாணவிங்கைளக்	 ைற	ெசால்ல
இவன்	யா ங்கேறன்!	லட்சக்கணக்கான	ேபர்	ப க்கிற	தினசரியிேல	இப்ப
பப்ளிக்கா	எ தியி க்கான்	அந்த..	அந்த..,”	பிசா 	என் 	வாய்வைர	வந்தைதச்
சிரமப்பட் 	வி ங்கினாள்.
	
அவள்	தாேன	அரற்றிக்ெகாண் ந்தா ம்,	`யா க் 	வந்த	வி ந்ேதா!’
என்ப ேபால்	கண் ம்	காணாமல்	அமர்ந்தி ந்த	ப பதியின்	கா களில்	அந்த
வார்த்ைதகள்	விழத்தான்	ெசய்தன.
	
“நான்	சரியாச்	ெசால்லிக் க்காமதான்	இந்த	இ ப 		வ ஷமா
த் க்கணக்கான	ெபாண் ங்க	எங்கிட்ட	வந் 	கத் க்கிட் ப்	ேபானாங்களா!

எத்தைன	சலங்ைக	 ைச,	எத்தைன	அரங்ேகற்றம்!”	என் 	ெபா மினாள்.
	
வசதி	 ன்றியவர்களின்	 யி ப் 	ஒன்றில்,	நான் 	வ ப் க க் 	ஐந் 	ரிங்கிட்
என் 	மிக	மலிவாக	கற் க்ெகா க் ம்	ஒ த்திையப்பற்றி	அவள்
ேகள்விப்பட் ந்தாள்.
	
தான்	அவைளவிட	ஒ 	ப 	ேமல்	இல்ைலேயா?	சில	மாதங்களாவ
கற்றி க்கிேறாேம!	அந்த	அறிைவ ம்,	திைரப்படங்கைளத்	தி ம்பத்	தி ம்பப்
பார்த் க்	கற்றி ந்தைத ம்	ைவத் க்ெகாண் ,	 ணிவாக	ஒ 	நடனப்பள்ளி
ஆரம்பிக் ம்	சாமர்த்தியம்	எத்தைன	ேப க் 	வ ம்!
	
நாட் யம்	பயில	வந்த	சி மிகளின்	ெபற்ேறாரிடம்	`நீங்கள்	 ண்ணியம்
பண்ணியி க்க	ேவண் ம்,	இப்ப 	ஒ 	தாள	ஞானம்	மி ந்த	மகைளப்	ெபற!’
என் 	ேதெனாழகப்	ேபசிப்	 கழ்ந் 	தள்ளியதால்தான்	 ந்தராம்பா க்
இத்தைன	ெசல்வாக் 	என்ப 	அவள்	கணவ க் த்	ெதரியாததல்ல.
	
ஏதாவ 	ேகாயிலில்	பண் ைக	காலங்களில்	நாட் ய	நிகழ்ச்சி	ஏற்பா 	ெசய்ய
வ கிறவர்களிடம்	பணி டன்	ேப வ 	எப்ப 	என்பைத ம்	கைலயாகேவ
கற்றி ந்தாள்.



	
ைறயாக,	பன்னிரண் 	ஆண் க க் ேமல்	நாட் யம்	கற் த்	ேதர்ந்த	சில ம்

நாட் ல்	இ ந்தனர்.	நன் 	ப த் ,	நிரந்தரமான	வ மானம்	ெகாண்ட
உத்திேயாகத்தில்	இ ந்ததாேலா,	அல்ல 	ேமைடகளில்	ஆட	மாணவிகைள
அைழத் ச்	ெசல்ைகயில்	ஆண்க டன்	பழக	ேவண் வ ம்,	அதனால்

ம்பத்தில்	விரிசல்	ஏற்ப ேம	என் 	பயந்ேதா,	அைதத்	ெதாழிலாக
ைவத் க்ெகாள்ளாத 	 ந்தராம்பா க் ச்	ெசௗகரியமாகப்	ேபாயிற் .
	
`எங்க	 ம்பத்திேலேய	ெமாதெமாதலா	சலங்ைக	கட் ட் 	ேமைட	ஏறப்ேபாற
எங்க	மகதான்!	ஒங்க க் 	எப்ப 	நன்றி	ெசால்ற ன்ேன	ெதரியேல,	 ச்சர்!”
என் 	ெநகிழ்ந் ேபான	தந்ைத	இரண் ,	 ன்றிடங்களில்	 பர்	மார்க்ெகட்
ைவத்தி ந்தார்	என்ப 	அவ க் த்	ெதரி ம்.	 தட்சைணயாக	அவள்	ேகட்ட
ஐயாயிரம்	ரிங்கிட்	அளிப்பதற் 	அவர்	சிறி ம்	தயங்காத 	அவள 	ைதரியத்ைத
அதிகரிக்கச்	ெசய்த .
	
திைரப்படங்களில்	ஒலித்த	பாடல்கள்	சில	இந்தியக்கைடகளில்	கிைடத்தன.
`ெரகார் 	டான்ஸ்!’	என் 	யாராவ 	ெபயர்	கட் விடப்ேபாகிறார்கேள	என் ,
திைரப்படங்களில்	வந்த	ந ைககள்	அணிந்தமாதிரிேய	ஆைடகள்
தயாரித்தி ந்தாள்.
	
இவ்வளெவல்லாம்	பிரயாைசப்பட் ம்,	`நாட் யம்	கற் க்ெகா க்க	உனக் 	என்ன
த தி?’	என் 	யாராவ 	ேகட் விட்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	பயம்
ந்தராம்பா க் 	உள் ர	இ ந்த .

	
ரிங்கிட் ல்	கிைடத்த	பணத்ைத	 பாயாக	மாற்றிக்ெகாண் ,	தாய்நாட் க்
(அவ ைடய	தாய்	விட் வந்த	மண் க் )	பயணமானாள்.	அந்தக்
ெகாள்ைளப்பணத்தில்	அவள்	ேகட்ட	பட்டத்ைதத்	தர	பல	சபாக்கள்	தயாராக
இ ந்தன.	இ ப்பதற் ள்	 ைறந்த	ெசல க் 	ஒப் க்ெகாண்ட	சபாைவத்
ேதர்ந்ெத த்தாள்.
	
`ஒங்க க் 	எ க் ங்க	வீண்	சிரமம்!	நாேன	எல்லாம்	தயாரிச் க்கிட் 	வேரன்!’
என்றாள்.	இன்ன	பட்டம்	இன்னாரால்	இன்ன	ேததியில்	இவ க் க்
ெகா க்கப்பட்ட 	என்ற	விவரங்கைள	உள்ளடக்கிய	நைகப்ெபட் மாதிரி	ஒன்ைறத்
தயாரிக்கத்	தீர்மானித்தாள்.	அைதத்	திறந்தால்,	இந்த	விவரங்கள்	எல்லாம்	தங்க
எ த்தில்	ெஜாலிக் ம்.	பார்ப்பவர்கள்	மயங் வார்கள்	என் 	கணக் ப்ேபாட்டாள்.
	
ெதாடர்ந் ,	அந்த	சபாவில்	தன்	`சீனியர்’	மாணவிகள்	இ வரின்	நாட் ய
நிகழ்ச்சிக் ம்	ஏற்பா 	ெசய்தாள்.
	



`ெபரிய	இடம்பா!	பாத் 	எ ங்க!’	என் 	ஏற்பாட்டாளர்	பய த்த,	`எதற்
வம் !’	என் 	அஞ்சியவர்கள்ேபால்,	`நாட் ய	உைடக க்காக	நிைறயச்
ெசலவழித்தி க்கிறார்கள்!’	என் 	மட் ம்	ஒேர	ஒ 	தினசரியில்
ெவளியிட் ந்தார்கள்.
	
அகமகிழ்ந் ேபான	 ந்தராம்பாள்	இரண் 	கிேலா	பால்ேகாவா	வாங்கி
அ ப்பினாள்	அந்த	விமரிசகர்	வீட் க் .
	
ெவற்றி	வாைக	 ய	மன்னன்ேபால்	 கெமல்லாம்	சிரிப்பாக,	இனி	தன்ைன
யா ம்	அைசக்க	 யா 	என்ற	கர்வத் டன்	தி ம்பியவள்,	 தல்	ேவைலயாக,
எல்லா	தினசரிக க் ம்	ேபட் 	ெகா த்தாள்.
	
தினசரிகளில்	மட் ம்	 ம்மாவா	ேபா வார்கள்!	`கட்டட	ேவைலக் க்	ெகாஞ்சம்

த் ட் ப்	ேபாங்க!’	என் 	அவரவ ம்	ேகட்க,	அந்தச்	ெசலைவ	ஈ கட்ட	ஒ
அரங்ேகற்றத்ைதேய	நிகழ்த்திக்	காட் னாள்.	அதற்கான	விமரிசனத்ைத ம்
ஒ வர் லம்	எ தி	வாங்கி,	பிர ரம்	கண்ட ம்,	`இன்னிக் 	ேபப்பரில
பாத்தீங்களா?	எங்க	நிகழ்ச்சிைய	எவ்வள 	 கழ்ந் 	எ தியி க்காங்க!’	என்
தம்பட்டம்	அ த் க்ெகாண்டாள்.
	
அவ க் 	அ த்த	வீ 	அரசியலில்	ஒ 	 க்கிய	 ள்ளியி ைடய 	என்
ெதரிந்த ம்,	தன்	அதிர்ஷ்டத்ைத	எண்ணி	வியக்காமல்	இ க்க	 யவில்ைல
ந்தராம்பாளால்.

	
தன்	வீட் 	சைமயல்காரைர	விதவிதமான	பட்சணங்கள்	ெசய்யச்ெசால்லி,	அந்த
வீட் 	அம்மா க் க்	ெகாண் ேபாய்	ெகா த் ,	அவைள
சிேநகமாக்கிக்ெகாண்டாள்.
	
அந்த	சிபாரிசில்,	அரசாங்க	நிகழ்ச்சிகளில்	ஆட	நிைறய	வாய்ப் கள்	கிைடத்தன.
அம்மாதிரியான	ெகாண்டாட்டங்களில்	யா ம்	நடனத்ைதப்	பார்க்கா ,
பக்கத்திலி ந்த	பிர கரிடம்	ேப வதி ம்,	வைகவைகயான
உண ப்பண்டங்கைளச்	சாப்பி வதி ேம	கவனமாக	இ ந் விட்ட 	ெபரிய
ெசௗகரியமாகப்	ேபாயிற் .	அவர்கள்	சிரித்த	 கத் டன்	எல்லாைர ம்,
எல்லாவற்ைற ம்	பாராட் வேத	 ன்ேன ம்	வழி	என்ற	ேப ண்ைமைய	அறிந்
ைவத்தி ந்தவர்கள்.	`Quite	nice,	eh?”		என் 	பக்கத்திலி ப்பவர்களிடம்
சிலாகித் ,	நல்ல	ெபயர்	தட் க்ெகாண் 	ேபானார்கள்.	அத் டன்,	பாரம்பரிய
இந்திய	நடனங்கைளப்பற்றி	எ ேம	அறியாதவர்கள்.	ெதரிந்தால்	மட் ம்,
உண்ைமையச்	ெசால்லி	இ ப்பார்களா,	என்ன!
	
பிரபலமாக	ஆயிற் 	அவள 	நடனப்பள்ளி.	சில	வ டங்களிேலேய,	ஒ 	ெபரிய



பங்களா	வாங்க ந்த .	இந்த	சமயத்தில்தான்	அப்ப 	ஒ 	விமரிசனம்!
	
ஆ ய	மாணவி	ஒ 	பத்திரிைகயின்	நி பர 	மகள்	என்பதால்,	மரியாைத	க தி,
அத் ைறயிலி ந்த	அேனக க் 	அைழப் 	வி த்தி ந்தார்.	அவர்	ேவற்
மதத்தினர்	ஆனதால்,	தில்ைல	நடராஜ க் 	இவள்	கி ஷ்ணைன	அபிநயம்
பி க் ம்ப ச்	ெசால்லிக்ெகா த்தி ந்த 	 ரியவில்ைல.	தவறாகப்பட மில்ைல.
	
ஆனால்,	அந்த	நி பரின்	பத்திரிைக	ஆசிரியர்,	தன்	கீழ்	ேவைல	ெசய்பவ க்
நன்ைம	ெசய்வதாக	நிைனத் ,	ஒ 	விமர்சகைர	அ ப்பிவிட்டார்.	அவர்	விஷயம்
ெதரிந்தவராக	இ ந்ததால்	வந்த 	விைன.	`எந்தக்	ேகாயிலில்	சிவன்
ல்லாங் ழல்	வாசிக் ம்	சிைல	இ க்கிற ?	ஒ 	நடனத்தின்	ந வில்,
காரணமில்லாமல்	பிரதட்சணம்,	அப்பிரதட்சணம்	இரண் ம்	எதற்காக?’
என்ெறல்லாம்	ேகலியாக	எ தியி ந்தார்.
	
“இவ்வள 	காட்டமா	எ தியி க்காேன!	அந்த		ம ச க் 	தி-தி-ைத,	தக-திமி
எல்லாம்	ேபாடத்ெதரி மா?	இல்ேல,	அலாரிப் தான்	கத் ெவச்சி க்கானா?”
ந்தராம்பாளின்	மனம்	ஆறேவ	இல்ைல.

சமயம்	கிைடத்தேபாெதல்லாம்,	தன்ைன	`உதவாக்கைர!	பிைழக்கத்	ெதரியாதவர்’
என்ெறல்லாம்	பழிக்கத்	தயங்காத	மைனவி!	அவ ைடய	தாழ்ைமயில்	ப பதிக்
ஒ 	 ரமான	தி ப்தி	உண்டாயிற் .	இந்தவைரக் ம்	இவைள	அடக்க,	இவள
ெபாய்கைள	உலகத் க் 	ெவளிக்காட்ட	ஒ வர்	 றப்பட் க்கிறாேர	என் 	உள் ர
மகிழ்ந்தார்.
	
`ஒ வர்	அழகாக	இல்ைல	என் 	ெசால்ல	நா ம்	அழகாக	இ க்க	ேவண் மா,
என்ன!’	என் 	அவ ைடய	ேயாசைன	ேபாயிற் .	எந்த	ஒ 	உன்னதமான
கைலைய ம்	பார்க் ம்ேபாேதா,	அல்ல 	ேகட் ம்ேபாேதா,	ஆன்மிக	உணர் 	ஏற்பட,
விவரம்	 ரியாவிட்டா ம்,	சிலிர்ப் 	உண்டாக	ேவண் ம்	என்றவைரயில்	 ரிந்
ைவத்தி ந்தார்.
	
ந்தராம்பாள்	ஓய்வதாகத்	ெதரியவில்ைல.	“அவேனாட	கி க்கைலப்	ப ச் ட் ,

நா ேப 	நின் ேபாயிட்டாங்க!	நான்	அவன்ேமல	ேகஸ்	ேபாட் ,	நஷ்ட	ஈ
வாங்கப்ேபாேறன்!”		என் 	கத்தினாள்.	“சரிதாேன?	என்ன	ெசால்றீங்க?”
	
தன்	அபிப்ராயத்ைதக்	ேகட்கிறாள்!	ப பதிக் ப்	ெப மிதம்	எ ந்த .	அவ க் க்
ெகாஞ்சம்ேபால	சட்ட	அறி 	இ ந்த .	“ேகார்ட் ேல	அந்த	நிகழ்ச்சிேயாட
ஒலித்தட்ைட	ேபாட் ப்	பாப்பாங்க.	அவன்	பக்கத்திேல	உண்ைம	இ க் ன்
ெதரிஞ் ம்.	நீ	எப்ப 	எப்ப ேயா..,”	கைனத் க்ெகாண்டார்.	“ேகஸ்	நடந்தா,	நீ
கஷ்டப்பட் 	சம்பாதிச்செதல்லாம்	காத்தா	பறந் 	ேபாயி ம்!”
	



இந்த	தி ப்பத்ைதச்	சற் ம்	எதிர்பார்க்காத	 ந்தராம்பாள்	அயர்ந் ேபானாள்.
அப்ப ேய	சரிந் 	உட்கார்ந்தாள்.	“இப்ேபா	என்னதாங்க	ெசய்யற ?”
	
அவைளப்	பார்க்கப்	பாவமாக	இ ந்த 	அவ க் .	“இந்த	விஷயத்ைத	இேதாட
வி ,	 ந்தரா.	இந்தச்	சமயத்திேல	நீ	உணர்ச்சிவசப்பட்டா,	வயத்திேல	இ க்கிற
ழந்ைதையத்தான்	பாதிக் ம்!	இத்தைன	வ ஷத் க் 	அப் றம்	இப்ேபாதான்

ஒண் 	ஒன்	வயத்திேல	தங்கியி க் ”.
	
அவ ம்	ேயாசிக்க	ஆரம்பித்தாள்.	“என்ன	ெசய்யச்	ெசால்றீங்க?”	மீண் ம்
ேகட்டாள்,	வழக்கமாக	நிகழ்ச்சி	ஏற்பாட்டாளர்க க்ேக	காட் வந்த	பணி டன்.
	
“ெகாஞ்சம்	ஓய்வா	இ !	 ழந்ைதைய	நீேய	பாத் க்கிட்டாதான்	நல்லா	வள ம்!”
என்றார்	ைநச்சியமாக.
	
“நீங்க	ெசால்ற 	சரிதாங்க!	பணமா	ெபரி !”
	
தன்	காதில்	வி ந்தைத	அவராேலேய	நம்ப யவில்ைல.
	
“டான்ஸ்	கிளாைஸ	 டப்ேபாேறன்.	என்ன,	எல்லா	ெபாண் ங்க ம்,	`இப்ப ப்
பண்ணிட் ங்கேள,	 ச்சர்!’ 	கண்ணால	தண்ணி	வி வாங்க.	ஆனா,	என்
உடம்ைப ம்	கவனிச் க்க மில்ல!”
	
அப்ேபா 	ப பதிக் 	ஏற்பட்ட	மகிழ்ச்சியில்,	மானசீகமாக	இைறவ ைடய
பாதங்களில்	பணிந்தார்:	`அப்பேன,	நடராஜா!	ஒன்	ேகாபத்திேல	எங்க க் ப்
பிறக்கப்ேபாற	 ழந்ைதயின்	காைல	 டக்கிப்	ேபாட் டாேதப்பா!’
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ஒனக் 	இப்ேபா	`நாள்,’	இல்ேல?”	தாயாரின்	 ரலில்	கவைல	ெதானித்த .
	
மகள்	அலட்சியமாகக்	ைகைய	வீசினாள்.	“இப்ேபா	என்ன	அ க் ?”
	
“இல்ேல,	ஹம்சா.	நாைளக் க்	ேகாயில்ல	ஆடப்ேபாறிேய..,”	மீதிையச்	ெசால்லாமல்
விட்டாள்.	“ஆமா,	எந்தக்	ேகாயில்ேலன் 	ெசான்ேன?”“எங்க	கிளாஸ்	நடக்கிற
ேகாயில்லதான்!”
	
“காமாட்சி	அம்மன்	ேகாயில்!”	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்டாள்	தாய்,	தனக் ள்.
	
ஹம்சா	ேமேல	எ ம்	ேபசவில்ைல.	ேபசப்	பி க்கவில்ைல.	ஒ 	பாட்ைட
மனதிற் ள்	பா யப 	அங்கி ந் 	நகர்ந்தாள்.	ைக,	தன்ைன மறியாமல்,	அபிநயம்
பி த்த .
	
அப்ேபாைதக் 	அம்மாவிடமி ந் 	தப்பித் ப்ேபானால்	ேபா ம்	என்றி ந்த
அவ க் .	மா யிலி ந்த	தன 	அைறைய	ேநாக்கிப்ேபானாள்.
	
அ வைர	அடக்கி	ைவத்தி ந்த	ஆத்திரம்	ேமெல ந்த .
	
`தீட் ’என் 	இன் ம்	எத்தைன	காலத்திற் த்தான்	ெபண்கைள	மட்டமாகேவ
நடத்தப்ேபாகிறார்கள்?
	
ஆதிமனிதன்	 ைகயில்	வசித்த	காலத்தில்,	காட் 	விலங் கள்	ரத்த	வாைடைய
கர்ந் 	 ைகக் ள்	வந் வி ேம	என் 	பயந் ,	அக்காலங்களில்	ெபண்கைளத்

தனிேய	விலக்கிைவத்தி க்கலாம்.	இப்ேபா 	என்ன	வந்த !
	
பள்ளிக்ேகா,	அல்ல 	ேவைலக்ேகா	ெவளிேய	ேபா ம்	ெபண்கள்	வீட் ல்	தனித்
விலக்கி	ைவக்கப்ப வ 	ெவ வாகக்	 ைறந் விட்ட .	ஆனால்,	ேகாயில்களில்
மட் ம்	பைழய	விதி ைறகைள	மாற்றாமல்,	ெகட் யாகப்	பி த் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்!
	
சில	ேகாயில்களில்,	`இவர்கெளல்லாம்	ேகாயி க் ள்	 ைழயக் டா !’	என்
ஒ 	ெபரிய	பட் யல்	தயாரித் ,	ெவளியிேலேய	எ தி	ைவத்தி க்கிறார்கள்!	மாத
விலக் 	வந்த	ெபண்க ம்,	ெப ேநாய்	வந்தவர்க ம்	ஒன்றா?	ைகயில்லாத
ரவிக்ைக	அணிபவர்க க் 	மட் ம்	பக்தி	இ க்கக் டாதா?



	
அவ ைடய	ஆத்திரத்திற் 	 ட் க்கட்ைட	ேபாடேவேபால்	ெதாைலேபசி
அைழத்த .
	
ஹம்சா க் ச்	சட்ெடன் 	சிரிப் 	வந்த .	யாராவ 	ஒ 	மாணவி,	` ச்சர்!
இன்னிக் 	பரத்நாட்யம்	க்ளாஸ்	இ க்கா?’	என் 	ேகட்பாள்!	 தலில்	வரேவ
ேயாசித்தவர்க க் 	இப்ேபா தான்	எத்தைன	ஆர்வம்!	நிைனத் ப்பார்க்கேவ
ெப ைமயாக	இ ந்த 	அவ க் .
	
பரதநாட் யம்	வசதிபைடத்தவர்க க் 	மட் ேம	எட்டக் ய	ஓர்	உயரம்	என்ற
எ தப்படாத	விதி ைறைய	எதிர்த் ,	ஹம்சா	அந்த	வ ப்ைப	ஆரம்பித்தி ந்தாள்.
	
ெபரிதாக	இடம்	எ த் 	நடத்த	வழில்ைல.	 ைசக க் ப்	பதிலாக்க	கட்டப்பட்ட
	அ க் மா 	வீ கள்	நிைறந்த	அவ்விடத்தில்	அவர்க க்ெகன	இ ந்த	ஒ 	சி
ேகாயில்	பிரகாரம்தான்	நாட் ய	வ ப் 	--	 ைஜ	இல்லாத	ேநரங்களில்.
	
அக்கம்பக்கத்திலி ந்த	 ம்பங்களிலி ந் 	மாணவிகள்	வந்தார்கள்	--	இலவசம்
என்பைதக்	ேகள்விப்பட் .	ஆனால்,	எதி ம்	அவர்க க் 	 ப்ேபா,	 தியதாக
ஒன்ைறக்	கற் ம்	ஆர்வேமா	இ க்கவில்ைல.	எப்ேபா ம்	வாயில்	விரல்.	நிமிர்ந்
நிற்கக் ட	ெதம்ேபா,	உத்ேவகேமா	இல்லாதவர்களாக	இ ந்தார்கள்.	எட்
வயதிேலேய	 னலா!	இவர்கைள	எப்ப 	வழிக் க்ெகாண் 	வ வ 	என்
அயர்ந்ேத	ேபானாள்	ஹம்சா.
	
எப்ேபாேதா	அம்மா	ெசான்ன	ஒன் 	நிைன க் 	வந்த :
`சின்னப்பிள்ைளங்க க் த்	தாகமா	இ ந்தாேலா,	பசியா	இ ந்தாேலா	ெசால்லத்
ெதரியா .	வாயிேல	விரல்	ேபாட் ப்பாங்க!’
	
தன் ைடய	ேதாழிகள்	சில டன்	கலந்தாேலாசித் ,	அவர்க க் ச்	சாப்பிட
எைதயாவ 	ெகா க்க	ஏற்பா 	பண்ணினாள்.
	
`நாட் யம்	கற் க்	ெகாள்கிறார்கேளா,	இல்ைலேயா,	வயிறாரச்	சாப்பிட் விட்டாவ
ேபாகட் ேம!’	தான்	பசிேய	அறியா 	வளர்ந்தி ந்ததில்	சிறி 	 ற்ற	உணர் ட
ஏற்பட்ட .
	
ெவளியில்	எங் ம்	கிைடக்காத	ேதாழைம ம்,	சிரிப் ம்,	அறி ம்	அங்
கிைடப்பைத	உணர்ந்தவர்க க் ச்	சில	மாதங்களிேலேய	உணவில்	ஆர்வம்
ைறந் ேபாயிற் .

	
ஆரம்பத்தில்	எைத ம்,	`எனக் ?	எனக் ?’	என் 	பி ங்கியவர்கள் ட,



`நீங்க ம்	சாப்பி ங்க,	 ச்சர்,’	என் 	உபசாரம்	ெசய்யக்	கற் க்ெகாண்டார்கள்.
	
சில	நாட்கள்,	ஓரி 	ெபண்கள்	வ ப் க் 	வராததன்	காரணத்ைத	(`அக்கா
த்தமில்ேல!’)	யார் லமாவ 	ெசால்லி	அ ப்பியேபா தான்	அந்த	ேயாசைன

எ ந்த 	ஹம்சா க் .
	
ஒங்க	ஒடம்ைபப்பத்தி	ஒங்க க் த்	ெதரிஞ்சி க்க ம்.	நீங்க	தீட் ன்
நிைனக்கிற 	தப்பான	உணவாேலேயா,	ஆேராக்கியக்	 ைறவாேலேயா
கிைடயா ”.
	
ஒ 	ெபண்	கர்ப்பம்	தரிக்கத்	தயாராக	இ க்கிறாள்	என்பைதத்தான்
உணர்த் கிற 	மாதாந்திர	உதிரப்ேபாக் .	இயற்ைகயான	ஒ 	ெசயல்!	அதற்
ஆயிரம்	தப் 	கண் பி த் ..,	என்ெறல்லாம்		ெபண்கள்	ம த் வரான	 ந்தரவல்லி
அந்த	வ ப் க் 	வந் 	விளக்கினாள்.
	
நம்ப	உடம்ைப,	உயிைர,	கட ள்	 த்த ன் 	ஏத் க்கேறாம்.	இல்லியா?	அவேராட
ெசயேல	தப் ங்கிறமாதிரி,	இயற்ைகயா	நடக்கிற	இ க் க்காக	பயந் க்கிட் ,
ேகாயி க் 	வராம	இ ந் டாதீங்க.	எவ்வள 	கஷடப்பட் 	ஒங்க க் 	டான்ஸ்
கத் க் க்க	வராங்க	 ச்சர்,	ெதரி மா?”	என் 	சந்த 	சாக்கில்,	ஹம்சா
ப ம்பாட்ைட ம்	 றிப்பிட்டாள்	 ந்தரவல்லி.	தன்	ேதாழிையப்பார்த் க்
கண்ண் த்தாள்.
	
அப்ெபண்களின்	 கம்	ெதளிந்த .	தமக்காகப்	பா ப ம்	இ
ெபண்மணிகைள ம்	பார்த் 	நட் டன்	சிரித்தார்கள்.
	
ஏன்	இப்ப 	 னிக்கிட் 	நடக்கறீங்க?”	உரிைம டன்	அதட் னாள்	 ந்தரவல்லி.
	
ஒ 	 ணிச்சலான	ெபண்	தங்கள்	தர்மசங்கடமான	நிைலைமைய
ெவளிப்ப த்தினாள்:	“எல்லா ம்	எங்க	ஒடம்ைபேய	ெமாைறச் ப்	பாக்கறாங்க,
டாக்டர்!	ெவக்கமா	இ க் !”	 ரல்	அ ைகயாக	வந்த .
	
பிற	மாணவிக ம்	தைலைய	ஆட் னார்கள்.	உத கள்	பி ங்கின
	
அலட்சியமாக்	ைகைய	வீசினாள்,	அந்த	சிறப் 	வி ந்தினர்.	“அ க்ெகன்ன
பண்ற ?	சாமி	நமக் 	அப்ப 	அழகான	ஒடம்ைப	நமக் க்	 த்தி க் !”	என்
ன்சிரிப் டன்	 றியவள்,	தன்	இ கரங்களால்	 ன் 	வைள கைளக்
காட் னாள்.
	
எல்லா ம்	நிம்மதி ம்,	ெவட்க மாகச்	சிரிக்க,	ஒ 	ெபண்,	“இரண் தாேன,



டாக்டர்?”	என் 	சிரிப் டன்	வினவ,	டாக்டர்	ேயாசிப்பைதப்ேபால்	பாவைன
காட் னாள்.	“நீ	ெசால்ற 	சரி.	இரண் 	வைள கள்தான்!”
	
சிரிப் 	பலத்த .	இப்ேபா 	எல்லா ம்	நிமிர்ந் 	உட்கார்ந்தார்கள்.
	
சில	சமயம்	ஆட	 யேல.	வலிக் ,”	என் 	ஒ 	ெபண்	 ட் னாள்.
	
ஒங்கம்மாைவ	க ஞ்சீரகத்ைத	வ த் ப்	ெபா 	பண்ணி,	ேமாரிேல	கலக்கிக்

க்கச்	ெசால் .	தின ம்	 ச்சா,	க ப்ைப	வ வா ம்”.
	
ெசால்லக் டாத	அந்த	வார்த்ைதையக்	ேகட்ட ம்	எல்லா ம்	ெவட்கத் டன்
சிரித்தார்கள்.
	
அறி ைர	ெதாடர்ந்த :	“ெராம்ப	வலிச்சா,	ெவந்நீர்	ஒத்தடம்	 க்கச்ெசால் .
இந்தமாதிரி	சமயங்களிேல	 ண் 	ப க்காம,	எக்சர்ைசஸ்	பண்ண ம்.	அ
ெராம்ப	 க்கியம்!”
அதன்பின்,	வீட் ல்	பாட் ேயா,	அம்மாேவா	ஆட்ேசபித்தைத ம்	மீறிக்ெகாண் ,
எந்த	நாட்களி ம்	ேகாயி க் 	வந் 	நாட் யம்	கற் க்ெகாள்ளத்	 ணிந்தார்கள்
அப்ெபண்கள்.
	
நான் 	ேபர்	பார்க்க	நாட் யமா ம்	த தி	அவர்க க் 	இ க்கிற 	என்பைத
உ திப்ப த்திக்ெகாண்ட	ஹம்சா,	சரஸ்வதி	 ைஜயன் 	(அன் 	தான்டாக்டர்
ந்தரவல்லியின்	உபயம்)	அவர்கள்	ஆட	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தாள்.	மாணவிக டன்,

அவ ம்	ஆடேவண் ம்	என் 	ேகாயில்	 க்கள்	விண்ணப்பித்தி ந்தார்.
	
இப்ேபா 	அம்மா	அவள்	மனத்ைதக்	கைலத் விட்டாள்!
	
ெதாைலேபசியில்	ரஞ்சனி	ேபசினாள்,	தயங்கித்	தயங்கி.	“ ச்சர்!	எனக் 	இப்ேபா
பீரியட்.	நான்	ஆடலாமா?”
	
“தாராளமா!	ஆனா,	யார்கிட்ேட ம்	இைதப்பத்தி	ெசால்லிக்கிட் க்க	ேவண்டாம்,
என்ன?”
	
ஒவ்ெவா 	வ ப் க் ம்	தவறா 	வந் ,	ெப யற்சி டன்	கற்ற	கைல!	இப்ேபா
	பல	ேபர்	பார்க்க	தன்	திறைமைய	ெவளிப்ப த்த	ஒ 	த ணம்	வந்தி க்கிற .
அ 	ந வி	வி ேமா	என்ற	கவைல	இனி	இல்ைல!
	
“சரி,	 ச்சர்!”	என்ற	சி மியின்	 ரலில்	அலாதி	நிம்மதி.	“ெராம்ப
பயந் க்கிட் ந்ேதன்,	 ச்சர்	--	 ச்சர்	என்ன	ெசால்வீங்கேளான் !”



	
ஹம்சா	சிரித் க்ெகாண்டாள்.	“ ளிச் ட் 	வந்தா	ேபா ம்.	காமாட்சி
ரிஞ் க் வா!”
	
“யா ,	 ச்சர்?”
	
“காமாட்சி	அம்மன்!”
	
“ஓ!”	அப்ெபண்	 ரிந்தவளாகச்	சிரித்தாள்.
	
“ைதரியமா	ஆ .	அதான்	 க்கியம்.	ஏதாவ 	மாத்தி,	தப்பா	ஆ னா ம்
பரவாயில்ேல.	அ ச் 	விட் ட ம்.	என்ைனத்	தவிர,	யா க் ம்	அ
ெதரியப்ேபாறதில்ேல!”	என் ,	பல	 ைற	வ ப்பில்	ெசான்னைதேய	தி ம்பச்
ெசான்னாள்	ஹம்சா.	“காமாட்சி	அம்ம ம்	நம்பைளமாதிரி	ஒ 	ெபாண் தாேன!
ேகாவிச் க்க	மாட்டா!”	தனக்ேக	ைதரியம்	அளித் க்ெகாள்வைதப்ேபால்	இ ந்த
.		
	
கணினியில்	பதி 	ெசய்தி ந்த	பாட்ைட	ஒலிக்கவிட்டாள்.	 கத்தில்	 ன்னைக
	படர,	 டைவத்தைலப்ைப	இ த் ச்	ெசா கிக்ெகாண்டாள்.		தைரையத்
ெதாட் க்	 ம்பிட் விட் ,	பயிற்சியில்	இறங்கினாள்	ஹம்சா.
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“ெமாத	ெமாதலா	ேநத்திக் 	ஒ 	ெபாண் 	பாத் ட் 	வந்திேய!”		என்
ேகசவன்	ஆரம்பித்த ம்,	சதாசிவம்	ெப ச்ெசறிந்தான்.	`இனி	இவனிடமி ந்
தப்பிக்க	 யாேத!’	என்ற	அயர்ச்சி	பிறந்த .
	
இன் ,	ேநற் 	பழகியவர்களாக	இ ந்தால்	இப்ப த்	ெதாணெதாணக்க
மாட்டார்கள்.	இவேனா,	பால்ய	சிேநகிதன்!	தான்	மட் ம்	தனிக்கட்ைடயாக,
நிம்மதியாக	இ ப்ப 	ெபா க்கா ,	இந்த	ஏெழட் 	வ டங்களாக,

ம்பஸ்தனாகிவி ம்ப 	பார்க் ம்ேபாெதல்லாம்
வற் த்திக்ெகாண் க்கிறான்.
	
“ெபாண் 	நல்ல	உயரம்,”	என் 	 க்கமாகச்	ெசான்னான்	சதாசிவம்.
	
“பேல!”
	
“அதனால,	ஒல்லியா,	சித்ேத	 னலா	இ க் !”
	
“அதனால	என்ன!	எக்சர்ைசஸ்	பண்ணினா	சரியாப்ேபாயி ம்!	அப் றம்?”	என்
ஊக்கினான்	ேகசவன்.	“ ஞ்சிையப்பத்தி	ஒண் ேம	ெசால்லலிேய	நீ!
ெவக்கப்பட் ண் 	சரியாப்	பாக்கலியா?”
	
“எனக்ெகன்ன	ெவக்கம்!	இந்தக்	காலத்திேல	ெபாண்க க்ேக	ெவக்கம்னா
என்னன் 	ெதரியா !”	என் விட் ,	“ேசாடா ட் க்	கண்ணா !	அதனால,
கண் 	ெராம்பப்	ெபரிசாத்	ெதரியற ,”	என் 	வர்ணித்தான்.
	
“ேச!	 க	அழைகேய	ெக க் ேம!”
	
“`அதனால	என்ன,	காண்டாக்ட்	ெலன்ஸ்	ேபாட் க்கலாேம!’	அப்ப ன் 	நீ
ெசால்விேயான் 	பாத்ேதண்டா!”	ஏக்கம்.
	
“சரி,	ெசால்லிட் ப்ேபாேறன்.	காசா,	பணமா!		ேசாடா ட் யா	இ ந்தா	என்ன!
காண்டாக்ட்	ெலன்ஸ்	ேபாட் க்கலாேம!”	என்றான்	நண்பன்.	“ேமேல	ெசால் ”.
	
“யா டா,	இவன்!”	தன்	அ ப்ைப	ெவளிப்பைடயாகேவ	காட் னான்	சதாசிவம்.
	
“ெசால்ேலண்டா.	ஒங்கம்மா	ஒண் ம்	ேகக்கலியா?”



	
“வ ங்கால	மாமியாராச்ேச!	ேகக்காட்டா	நன்னா	இ க் மா?	அவ	ெகத் 	என்ன
ஆற ?”
	
“அப்ப ப்	ேபா !	மாமி	என்ன	ேகட்டா?”
	
“வழக்கமா	எல்லா ம்	ேகக்கற தான்!	`ஒ 	பாட் ப்	பா ம்மா,’ன்னா.	அம்மா
அவ்வள 	அ ைமயா	யார்கிட்ேட ம்	ேபசி	நான்	ேகட்டதில்ேல,	ேபா!”
	
“இைத	கல்யாணம்	ஆனப் றம்	ெசால் .	சரி.	என்ன	பாட் ?”
	
“என்னேமா	கச்ேசரி	பாட் .	எனக் தான்	இதிேல	எல்லாம்	இண்டெரஸ்ேட
கிைடயா ன் 	ஒனக் த்	ெதரி ேம!”
	
“ெபாண் 	எப்ப ப்	பா னான் 	நான்	ேகட் க்க ம்”.
	
“ெகாரைலக்	ேகட்டா,	மயில்	பயந் 	ஓ ம் 	அப்ேபா	எனக் த்	ேதாணித்தா!
சிரிச் ட்ேடன்”.
	
“அடப்பாவி!	அவா	தப்பா	எ த்திண் க்கப்	ேபாறாேள!”
	
“அதான்	இல்ேல.	ெபாண்ேணாட	அப்பா,	`மாப்பிள்ைள	எம்ெபாண் 	பாட்ைடக்
ேகட்ட ம்,	எவ்வள 	சந்ேதாஷப்படறார்,	பாத்ேதளா?’ன் 	அம்மாைவக்	ேகட்டார்”.
	
“எனக்ெகன்னேமா	இந்த	வரன்	அைம ம் 	ேதாணேல.	ஏண்டா	 ,
இ ந்தி ந் 	ஒ 	ெபாண் 	பாக்கப்ேபானவன்,	நன்னா	விசாரிச் ண்
ேபாயி க்க	மாட் ேயா?”
	
“எ க் ?	ேபான	எடத்திேலேய,	`கல்யாணத் க் 	நாள்
	
றி ங்ேகா’ன் 	ெசால்லிட் 	வந் ட்ேடன்”.

	
நண்பன்	அதிர்ந்ேத	ேபானான்.	“என்ன !	விைளயாட் க் த்தாேன	ெசால்ேற?”
	
“இதில	என்னடா	விைளயாட் ?		அம்மா க் க் ட	ெகாஞ்சம்	ேகாபம்.	நான்
ெராம்பத்	தைழஞ் 	 த்ததால,	அவாகிட்ட	ேபரம்	ேபச யாம
ேபாயி த்ேதன் !”	சிரித்தான்.
	
“ெகாஞ்சம்	இ .	ஆ வாசப்ப த்திக்கிேறன்.	ெபாண்ேணாட	ெகாரல்	கட்ைட.



ேகக்கச்	சகிக்கேல...!”	ஒவ்ெவா 	பதிைல ம்	அலசினான்.
	
“அதிேல ம்	ஒ 	நன்ைம.	இனிைமயாப்	பா னாள்னா,	நாைளக்ேக	கச்ேசரின்
நா ேபர்	 ப்பி வா.	இவ	வீட்ைட	மறந் ட் ,	ஊர்	ஊரா	 த் வா.	அப்பறம்
என்ைன	யார்	கவனிப்பா?”
	
“பாயிண்ட்!”	ெமச்சினான்	ேகசவன்.	“ஒண் 	ேகக்க	மறந் ட்ேடேன!	பின்னலாவ
நீளமா,	த யா	இ ந்தேதா?	நீளமா	இ ந்தி ந்தா,	`ெபாண்ேணாட	தைலமயிர்
ெமாழங்காைலத்	ெதாடற !’ன் 	ஒங்கம்மா	அைதப்பத்திப்	ெப ைமயா
நா ேபர்கிட்ேட	ேபசிப்பா!”
	
“அதான்	இல்ேல,”	ெப ைமயாகச்	ெசான்னான்.	“ேமேல	ெரண் 	கால்	--
ச்சிமாதிரி.	அப் றம்,	ஒேர	த !	இ ப் க்	கீேழ	ெதாங்கித் 	ஒத்ைதப்பின்னல்!”

	
“ச ரிைய	சரியா	ெவச்சி க்க	மாட்டாேளா!	அப்ப 	என்ன	தைலேபாற	அவசரம்!”
காலங்கடந் 	அங்கலாய்த்தான்.	“நீ	வாங்கற	பிச்சாத் 	சம்பளம்	ச ரி
வாங்கற க் ம்,	கண்ணா 	மாத்தற க் ேம	சரியாப்ேபாயி ேமடா!”
	
“இந்தக்	காலத்திேல	யா டா	ேகசவா	பின்னி	விட் க்கறா?	ேபசாம,
ேதாள்வைரக் ம்	ெவட் 	விட் ண் ,	ெநத்தியிேல ம்	ஒ 	கத்ைத	விழறமாதிரி
விட் ண்டா,		ஃேபஷனாயிடற !”
	
ேகசவ க் 	இன்ெனா 	சந்ேதகம்	எ ந்த .	“ெபாண் 	நல்ல	ேசப்ேபா?	அதான்
மயங்கிட்ேட!	ஒனக் 	அந்தக்	காலத்திேல,	`க ப் 	சதா’ன் 	ேபர்
ெவச்சி ந்ேதாேம!”
	
“ேடய்!	ேடய்!	அப்ப யா	என்ைனப்பத்தி	கன்னாபின்னான் 	ேபசிேனள்?		நீ
எங்கிட்ட	ெசான்னேத	இல்லிேய,	த யா!”
	
“அ க்ெகன்ன	பண்ற !	நம்ப	கிளாசில	 	சதாசிவம்!	ெபா ந்தறமாதிரி
ஒவ்ெவா த்த க் ம்	ேப 	ெவச்ேசாம்!	ஒன்ைன	யா 	ஒங்கப்பாைவக்ெகாண் ,
க ப்பா	பிறக்கச்ெசான்னா?	அம்மா	எ மிச்சம்பழக்	கலர்!”
	
“இெதல்லாம்	நம்ப	ைகயிேலயா	இ க் !”	என் ,	ெநற்றியில்		ஆள்காட் 	விரலால்
ஒ 	கீறல்	ேபாட் க்ெகாண்டான்,	விரக்தி டன்.	சற் 	ெதளிந் ,	“அவ	ேப
சிவகாமியாம்!”	என் 	தாேன	ெதரிவித்தான்.
	
“இப்ேபா	அந்தமாதிரி	ேபெரல்லாம்	பாட் 	காரக்ட க் த்தான்	ைவக்கிறா
கைதகளிேல!”



	
“ேபாடா!	எல்லாத் க் ம்	எடக் 	மடக்கா	ஏதாவ 	ெசால்லிண் !	எங்க
ெரண் ேபர்	ேபைர ம்	ேசத் ப்	பா டா,	ஒத் ைம	 ரி ம்.	சதாசிவம்	-	சிவகாமி.
இதிேல ந் 	என்ன	ெதரியற ?”
	
“வித்தியாசமா	இ க்கட் ேமன் ,	நீ	அவ	ேபைர	ஒன்	ேப க் 	 ன்னால
ேபாட் க்கப்ேபாேற!”
	
அவைன	அ ப்பதற் க்	ைகைய	ஓங்கினான்	சதாசிவம்.		“மண் !	எங்க	ெரண்
ேப ம்	`எஸ்’ஸிேல	ஆரம்பிக்கிற .	நி மராலஜிப ,	ெராம்ப	ெபா த்தம்..	அேதாட,
சிவன்-பார்வதி	ேப 	ேவற!”
	
இவன்	`க ப் ’	என் 	தன்ைனப்	பழிக்கவில்ைல?
இழந்த	உற்சாகம்	தி ம்பிய ேபாலி ந்த .	சதாசிவம்	ெதாடர்ந் 	ேபசினான்.
“நம்ப	நாட் ேலேயா	சரியான	ெவயில்.	ெத க் த்	ெத 	ச ம	ேநாய்
ைவத்தியர் 	ேபார் 	மாட் யி க்காேள,	பாத்ததில்லியா,	நீ?”
	
“அ க் ?”
	
“ேமல்ேதா 	ெவள்ைளயா	இ க்கிறவா க் த்தான்	ப ,	 ஷ்டம்	--	இந்தமதிரி
ச ம	வியாதி	எல்லாம்	வ மாம்.	இவேளா,	என்ைனவிட	க ப் .	கல்யாணமான ம்,
`க ப் ’ன் 	ஒங்கைளமாதிரி	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்ய	மாட்டா,”	என்றவனின்	 ரல்
கம்மிய .
	
ேகசவ க்ேக	பரிதாபமாகப்	ேபாயிற் .	“என்னதான்	ெசால் ,	நீ
அவசரப்பட் ட் ேயான் 	ேநக் ப்படற !”
	
“நீங்க	எல்லா ம்தாேன	என்	பிராணைன	வாங்கிேனள்,	`கல்யாணம்
பண்ணிக்ேகாடா,	பண்ணிக்ேகாடா’ன் ,”	என் 	சலித் க்ெகாண்டவன்,	“இப்ப
என்ன!	எல்லா	விதத்திேல ம்	ெசௗகரியமா	அைமஞ்சி க் 	இந்த	வரன்!
வி வியா!”	சற்ேற	திமிராகப்	ேபசினான்.
	
“அதான்	 க்கியம்!	சந்ேதாஷமா	இ ங்ேகா	ெரண் 	ேப ம்!”	என் 	வாழ்த்திய
நண்பன்,	தா ம்	இவைனப்ேபால்	காத்தி ந் 	கல்யாணம்	பண்ணிக்
ெகாண் க்கலாேமா	என் ,	ஏக்கத் டன்	எண்ணமிட்டான்.
	
அவசரப்பட் ,	இ பத் 	 ன் 	வயதிேலேய	அழேக	 க்கியெமன	ஒ த்திைய
மணந் ,	இப்ேபா ,	` ப்ப 	வயசிேலேய	ஒங்க க் 	 ன்னந்தைலயிேல
வ க்ைக!	அம்ப 	வயசிேல	ெமாட்ைடயாகி ேவள்!’	என் 	தின ம்	அவள்



ேகலி டன்	சிரிப்பைதச்	சகித் க்ெகாண் க்க	ேவண்டாேம!
	
அேத	சமயம்,	சிவகாமி	தன்	 ம்பத்தின டன்	விவாதம்
ெசய் ெகாண் ந்தாள்.	“ஏற்ெகனேவ	என்ைன	ஆ 	ேபர்	பாத் ட் ,	`ெபண்
க ப் ,’	` ஞ்சி	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	நன்னா	இ க்கலாம்,’	`ெராம்ப	ஒல்லியா
இ க்காேள,	 .பிேயான் 	சந்ேதகமா	இ க் .	எ க் ம்	ெம கல்	ெடஸ்ட்
பண்ணிடேறாேம!’	அப்ப ன் 	ஏேதேதா	சாக் 	ெசால்லிட் ,	ஓ ட்டா.
	
“இப்ப	வந்தவேனா,	பாத்த	ஒடேன	ஓேக	ெசால்லிட்டாேன!	இந்தப்	ைபய க்
நிரந்தரமான	ேவைல	இ க்கா,	ெபரிய	வியாதி	ஏதா ம்	இ க் ேமான்
எனக்ெகன்னேமா	சந்ேதகமா	இ க் ப்பா.	அவா	 ம்பத்திேல	என்ன	ஊழேலா!
எ க் 	வீண்	ரிஸ்க்!	ேவற	வரன்	பா ங்ேகா!”
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